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Apresentação 
 

Claudia Musa Fay 1 
Isa Mendes 2 

 
 
Ao longo do primeiro semestre de 2019, o Programa de Pós-

graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) ofereceu uma disciplina intitulada “Seminário de Histó-
ria Social e Cultural”. O tema escolhido para ser trabalhado em sala de 
aula abordou as premissas, questões e debates que orbitam em torno da 
História Oral através das trajetórias de vida. Formou-se um grupo ge-
nuinamente eclético, pela diversidade dos alunos de diferentes áreas do 
conhecimento. Esta mistura despertou interesse no aprendizado, favore-
ceu discussões profícuas em relação à esta abordagem. Fomos também 
beneficiados com as novas instalações oferecidas pela PUCRS no Living 
360. A sala 216, onde nos reuníamos nas quintas pela manhã, era um 
espaço especial que encantou todos pela nova concepção arquitetônica, 
tanto do mobiliário e da iluminação como das novas tecnologias, ofere-
cendo formas inovadoras para a aprendizagem.  

Há algumas décadas, a História Oral conquistou de forma inequívo-
ca seu espaço no meio científico, mostrando-se capaz de suportar 
pesquisas que necessitem de uma abordagem também amparada em 
termos qualitativos, além de ter contribuído para os estudos situados na 
História do Tempo Presente. Em nosso país, esta metodologia passou a 

 
1 Doutora em História pela UFRGS e Professora do PPGH-PUCRS. 
2 Mestranda em História PPGH-PUCRS.  
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fazer parte dos estudos acadêmicos a partir da década de 1970, com a 
criação do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documen-
tação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Atualmente, 
muitos historiadores são adeptos desta abordagem, fato este que se ob-
serva nas reflexões sobre teorias e práticas que gravitam em torno da 
História Oral, gerando uma extensa publicação em revistas especializadas 
e livros. Ademais, inúmeros congressos e encontros são realizados em 
todo o mundo com o objetivo de compreender como a História Oral in-
corpora-se nas pesquisas desenvolvidas por historiadores.  

Diante da evidente consolidação desta abordagem na área, partici-
par das discussões, após a leitura de autores como Benito Schmidt, 
Alessandro Portelli, Michael Pollak, Verena Alberti, Marieta de Moraes 
Ferreira e Ecleia Bosi, proporcionou aos alunos novas abordagens, visto a 
capacidade que a História Oral desenvolve de saber ouvir e dar suporte, 
além da construção de fontes para diferentes tipos de pesquisas.  

Nosso grupo pôde realizar trocas e o ambiente tornou-se extrema-
mente agradável para que pudéssemos, por meio de variadas leituras 
sobre a História Oral, expor nossas opiniões, confrontar posicionamentos 
e trocar experiências, sempre visando o incremento em nosso saber inte-
lectual. 

Como trabalho para o encerramento do semestre, fomos levados a 
colocar em prática toda a teoria discutida durante as aulas. Desta forma, 
cada aluno realizou uma entrevista, utilizando a metodologia da História 
Oral, e realizou uma análise, podendo esta servir futuramente para pes-
quisas mais amplas, como artigos, dissertações e teses.  

Passado um semestre, os trabalhos oriundos desta disciplina mos-
traram-se igualmente ricos e, por isso, como era da vontade geral do 
grupo, trabalhou-se para que fosse possível a publicação deste livro.  

O que torna esta publicação tão especial não são apenas os textos 
aqui dispostos, mas sim, a peculiaridade deste grupo de alunos-
pesquisadores. Oriundos de diversas áreas e linhas de pesquisa, naturais 
de diferentes Estados e até países – incluindo um colega norte-
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americano, com estilos de vida e comportamentos variados –, algo que é 
próprio da sociedade contemporânea, todos demonstraram empatia e 
amadurecimento em termos intelectual, profissional e humano ao longo 
do semestre, contribuindo para a crescente coesão do grupo. Nota-se 
assim, o quanto as diferenças podem enriquecer as atividades humanas. 

Partindo destas constatações e tendo a certeza de que os textos or-
ganizados neste livro poderão, de alguma forma, enriquecer e levantar 
questionamentos ou promover reflexões acerca da História Oral sobre o 
que poderá ser observado em cada um dos capítulos dispostos nesta 
publicação. 

No primeiro texto, Adriana Brito Barata Cabral reflete sobre o mo-
delo de combate à lepra, institucionalizado no Estado do Amazonas entre 
as décadas de 1940 e 1980, e que se manifestou através de uma política 
pública baseada em um modelo tripé, ou seja, considerava três organiza-
ções para o controle e tratamento da doença: leprosário, dispensário e 
preventório. A autora procura compreender a história de vida de Edgil-
son Torres Barroncas, que foi internado na “Colônia Antônio Aleixo” 
quando tinha dez anos de idade por ser portador da doença. Neste local, 
viveu vários anos presenciando, inclusive, a retirada de sua filha após o 
nascimento, em virtude da política oficial da época na qual se estabelecia 
que todos os filhos de pais hansenianos deveriam ser encaminhados ao 
preventório “Educandário Gustavo Capanema”.  

No capítulo intitulado “Entre Becos e Vielas: entrevista com o escri-
tor Sacolinha”, André Natã Mello Botton problematiza a inclusão do 
sujeito periférico na literatura brasileira contemporânea que, diferente 
das representações feitas no passado, revela-se não somente através do 
indivíduo apresentado no texto, mas, principalmente, retrata os olhares 
de escritores oriundos das periferias a partir de suas próprias realidades, 
afirmando a sua identidade enquanto produtores culturais marginais. É 
com base nesta reflexão que o autor entrevista o escritor Sacolinha, que, 
atualmente, tem 35 anos, é morador da cidade de São Paulo e declara ter 
lido seu primeiro livro aos 18 anos. Hoje, Sacolinha é reconhecido no 
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meio literário por sua produção e tem consciência sobre o local onde está 
inserido, mostrando-se um ativista literário e cultural e destacando, atra-
vés de suas obras, seu engajamento social e político. 

O terceiro texto apresenta-se diferente dos demais em termos de 
concepção, já que não foi produzido com o material-base de uma entre-
vista de História Oral, mas sim, a partir de uma documentação, traduzida 
do inglês, que revela a vida e os pensamentos de um indivíduo escraviza-
do no continente americano, entre os séculos XVIII e XIX. O interesse 
nesta análise se deu justamente por sua peculiaridade, visto ter-se uma 
ausência de documentação biográfica da população escravizada em toda 
a América à época, considerada majoritariamente iletrada e para a qual 
não se despendia o esforço de relatar sua vida através da escrita. Sendo 
assim, Caio Fernando Flores-Coelho desnuda a trajetória de Omar ibn 
Said por meio da tradução e comentário de sua autobiografia (1831) e de 
uma carta (1819). Ambos os textos foram produzidos quando Omar já se 
encontrava escravizado e dialogam sua vontade de retornar para a África, 
além de conter breves comentários do que ele pensava sobre a instituição 
da escravatura. 

O capítulo de Flávia de Brito Panazzolo aborda a questão dos viajan-
tes que percorrem o Caminho de Santiago de Compostela, através de 
uma entrevista realizada com uma peregrina que, por duas vezes, passou 
por esta experiência. As perguntas formuladas pela autora trazem à tona 
memórias das relações que a entrevistada estabeleceu ao longo do per-
curso, assim como momentos de tensão e superação são observados na 
narrativa que dá voz a esta peregrina. 

No quinto texto, a partir de uma entrevista de História Oral, Isa 
Mendes promove uma reflexão acerca da influência que esta metodologia 
pode exercer na vida daqueles que são ouvidos, durante e após o encon-
tro. Ademais, levanta-se a questão de como a inserção de parâmetros 
éticos, ao longo de todo o processo, torna-se fundamental neste tipo de 
abordagem.  
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O capítulo de João Hecker Luz mostra o “machismo cultural”, apon-
tado por ele como um dos aspectos da imigração germânica, que se 
mantém presente entre aqueles que vieram para as terras gaúchas e 
permanece intrínseco ao comportamento de seus descendentes, revelan-
do-se um processo enquadrado em um recorte histórico mais amplo. O 
autor procura problematizar a questão a partir de vozes femininas per-
tencentes à família do imigrante Joseph Franz Seraph Lutzenberger 
(1882-1951) e pondera a necessidade de se compreender este processo 
como característico da sociedade à época. 

O sétimo texto apresenta-se na língua inglesa, comprovando a hete-
rogeneidade deste grupo. De comum acordo, optamos por não traduzir o 
capítulo e mantê-lo em sua estrutura original a fim de evitar perdas nos 
diálogos, já que a própria entrevista feita e analisada por John Gabriel 
O’Donnell foi realizada em inglês. Por meio da entrevista, o autor buscou 
compreender a visão do Dr. Rafael Milheira a respeito do ambiente no 
qual se insere a Lagoa dos Patos (RS), considerando que suas pesquisas, 
ao longo de sua trajetória, estiveram ajustadas à arqueologia. A relação 
amistosa que se estabeleceu entre John e Dr. Milheira é percebida ao 
longo dos diálogos, transcritos com base na entrevista. Este fato pode ser 
um facilitador na obtenção de informações relevantes para o pesquisador 
no momento em que se utiliza da História Oral como ferramenta meto-
dológica. 

No oitavo texto, Paula T. Azevedo promove uma análise sobre a en-
trevista realizada com Ana Maria Colling, historiadora dedicada aos 
estudos de gênero. A autora reforça que esta entrevista se insere em uma 
pesquisa mais ampla cujo objetivo seria o de mapear os percursos inte-
lectuais de variadas historiadoras brasileiras responsáveis pela 
incorporação da categoria de gênero aos estudos históricos. Com questi-
onamentos bastante focados, Paula consegue elencar tópicos caros à 
história de gênero como, por exemplo, a dificuldade para a superação de 
olhar masculino no âmbito historiográfico ou como a História ainda está, 
de certa forma, ancorada nas perspectivas econômicas e políticas. 
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Reginâmio Bonifácio de Lima retrata a história de Daniel Pedro do 
Prado, nascido no Brasil, mas com pais de origem alemã. Chamou a 
atenção do autor, ao conhecer seu entrevistado, algumas marcas peculia-
res em sua postura e conhecimento, levando-o a investigar como estes 
indícios poderiam lhe fornecer uma boa pauta para pesquisa. O texto 
produzido por ele é então uma reflexão da entrevista feita com Daniel, 
que, ainda jovem, abre mão de uma promissora carreira de mecânico 
aviador para tornar-se Reverendo da Igreja Batista. 

O último texto desta publicação, escrito por Vanessa Rodrigues da 
Silva, aluna da UFRGS, a qual participou da disciplina fruto de um con-
vênio entre PUCRS e UFRGS. Sua análise, feita a partir de uma entrevista 
com Lúcia Regina Brito, historiadora e ativista negra, objetivou perceber 
a trajetória da vida individual da entrevistada em relação à sua inserção e 
atuação no movimento de mulheres negras. A autora aponta, entre ou-
tras elucidações, como a narrativa produzida por um indivíduo não 
encontra-se em desarranjo com uma perspectiva mais abrangente, ou 
seja, a história individual é também forjada tendo-se em vista um contex-
to mais amplo. Seus trajetos, de alguma forma, estão presentes nos 
movimentos vigentes na história contemporânea. 

Sendo assim, finalizamos a apresentação do livro e, em nome de to-
dos os colegas que participaram desta publicação, agradecemos ao CNPq 
e à Capes o financiamento das pesquisas e formação destes pesquisado-
res; ao Laboratório de História Oral (LAPHO) da PUCRS pelo apoio 
técnico e guarda do acervo; em especial, aos entrevistados pela generosi-
dade de contar suas trajetórias e permitirem a publicação de suas vozes.  

Esperamos que as leituras e reflexões oferecidas nas próximas pági-
nas contribuam para a ampliação de pesquisas relacionadas aos temas 
propostos pelos autores, assim como demonstrem o alcance da História 
Oral como metodologia científica, permitindo variadas possibilidades de 
investigações e estudos. 

Porto Alegre 30 de agosto de 2019. 
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A hanseníase em Manaus através da História Oral: 
Vivências e Experiências 

 
Adriana Brito Barata Cabral 1 

 
 
Este projeto e entrevista foram realizados durante o curso de Histó-

ria Oral recém cursado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) e faz parte da pesquisa de doutoramento em História, 
que tem título provisório “Educandário Gustavo Capanema: políticas de 
combate a lepra em Manaus 1940-1980”. O trabalho fará referência à 
política do modelo tripé (leprosário, dispensário e preventório) implan-
tada no Estado do Amazonas, onde a principal política ligada ao 
preventório era a retirada do filho ao nascer do convívio dos pais hanse-
nianos e segregação no preventório.  

Preventórios eram instituições “destinadas a acolher, manter, edu-
car e instruir menores sadios, filhos e conviventes de doentes de lepra, 
desde que não tenham parentes idôneos que queiram assumir esse en-
cargo e que disponham de recursos para educá-los e mantê-los sobre 
vigilância das autoridades sanitárias competentes”2. Era presente nas 
políticas de combate à lepra o medo de que as “crianças desenvolvessem 
a doença dos seus pais”. Isolar nos preventórios era necessário. 

 
1 Doutoranda em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). É orientanda da 
professora Dra. Cláudia Musa Fay. Tese com título provisório “Preventório Gustavo Capanema: políticas de 
combate à lepra em Manaus 1940-1980”. 
2 REGULAMENTO dos Preventórios para filhos de Lázaros instalados no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 13 de março de 1943, p. 2. 
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Pretendo, através da História Oral, recuperar as experiências de pais 
de tiveram seus filhos retirados ao nascer, bem como entrevistar crianças 
que foram retiradas e levadas a conviver no preventório Educandário 
Gustavo Capanema em Manaus. O trabalho de pesquisa está apenas no 
início e muitas entrevistas ainda serão realizadas no hoje bairro Colônia 
Antônio Aleixo, uma vez que os leprosários foram efetivamente extintos 
na década de 1970 e foram transformados em bairros das cidades brasi-
leiras onde existiram. Este é o caso da Colônia Antônio Aleixo em Manaus 
e são os antigos moradores da época em que funcionava o leprosário e 
passaram pela política de retiradas dos filhos que serão os entrevistados 
para a composição do trabalho final: a tese de doutoramento em História.  

Atualmente, o Movimento de Reintegração de Pessoas atingidas pela 
Hanseníase (MORHAM) está fazendo um cadastro nacional e buscam 
pelas crianças que foram retiradas do convívio dos pais. Por isso, as en-
trevistas serão utilizadas para recuperar as histórias e as experiências de 
pais que tiveram seus filhos retirados de seu convívio familiar. 

 
A História Oral como Fonte de Pesquisa 

 
A História Oral é um campo que está sendo muito utilizado pelos 

historiadores que trabalham com a temática da hanseníase no Brasil e 
tem gerado importantes artigos acadêmicos, como: “Memórias de hanse-
nianos cearenses: outras histórias”, de Gisafan Nazareno Mota Jucá e 
Zilda Maria Menezes Lima3; “Passados que existem quando narrados: 
lepra, memória e esquecimento”, de Juliane Conceição Primon Serres4; 
“Se eu estou doente, eu não posso ir embora pra lá – a lepra e as sensibi-
lidades de um ex-interno da Colônia de Itanhenga no Espírito Santo”, de 

 
3 JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota; LIMA. Zilda Maria Menezes. Memória de hansenianos cearenses: outras histórias. 
In: FRANCO, Sebastião Pimentel; NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; SILVEIRA, Anny Jackeline Torres (orgs.). 
Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2015. p. 201-221. v. 5. 
4 SERRES, Juliane Conceição Primon. Passados que existem quando narrados: lepra, memória e esquecimento. In: 
FRANCO, Sebastião Pimentel; NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; SILVEIRA, Anny Jackeline Torres (orgs.). Uma 
história brasileira das doenças. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2015. p. 177-199. v. 5. 
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Simone Santos de Almeida Silva e Sebastião Pimentel Franco5; e “Tempo 
de lembrar: as memórias dos portadores de lepra sobre o isolamento 
compulsório”, de Keila Auxiliadora Carvalho6. Esses artigos nos fazem 
conhecer um pouco da história da hanseníase através de quem vivenciou 
as políticas de isolamento nos leprosários em vários estados brasileiros, e 
a nossa pesquisa, que está apenas no início, pretende contribuir para o 
campo da história da hanseníase no Brasil mostrando algumas vivências 
e experiências da cidade de Manaus. Ademais, a História Oral utilizada 
como uma metodologia dá voz, como afirma Michael Pollak, em “Memó-
ria, esquecimento e silêncio” aos “excluídos, marginalizados e das 
minorias”7.  

Como destacado acima, os historiadores do campo da História da 
Saúde e das Doenças estão cada vez mais se utilizando da História Oral 
para recuperar as vozes silenciadas de pessoas que sofreram com as 
políticas públicas realizadas pelos seus respectivos estados para combater 
a lepra. A Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro desenvolveram um projeto de pesquisa para 
montar um acervo com os depoimentos dos doentes e dos profissionais 
da saúde que vivenciaram as políticas de combate à lepra no Brasil. O 
Amazonas se faz presente no livro com o depoimento do médico Dr. 
Sinésio Talhari, que foi diretor clínico do Leprosário Antônio Aleixo e 
encarregado da desospitaliação da hanseníase. O médico também traba-
lhou no dispensário Alfredo da Matta, o que o fez publicar artigos 
importantes sobre a hanseníase no Amazonas, incluindo a política de 
desativação da Colônia Antônio Aleixo em Manaus. O livro com os depo-
imentos dos médicos e dos doentes realizado pela Fiocruz tem como 

 
5 SILVA, Simone Santos de Almeida; FRANCO, Sebastião Pimentel. Se eu estou doente, eu não posso ir embora pra 
lá – A lepra e as sensibilidades de um ex-interno da Colônia de Itanhenga no Espírito Santo. Khronos, Revista de 
História da Ciência, São Paulo, n. 6, p. 65-78, dez. 2018. 
6 CARVALHO, Keila Auxiliadora. Tempo de lembrar: as memórias dos portadores de lepra sobre o isolamento 
compulsório. AEDOS Revista do Corpo Discente do Programa de Pós-graduação em História da UFRGS, Porto 
Alegre, v. 2, n. 3, p. 238-255, 2009. 
7 POLLAK. Michael. Memória, esquecimento e Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989. 
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título “Memória e história da hanseníase no Brasil através de seus depo-
entes (1960-2000)”8.  

A historiadora da Fiocruz Laurinda Rosa Maciel trabalhou nas en-
trevistas desse livro de depoimentos e escreveu o artigo “Memórias e 
narrativas da lepra/hanseníase: uma reflexão sobre história de vida, 
experiências do adoecimento e políticas de saúde pública no Brasil do 
século XX” no qual mostra a importância de se trabalhar com os depoi-
mentos e diz que:  

 
a história oral pode ser apresentada como elemento capaz de dar voz ao pa-
ciente, que, por meio de seu depoimento, pode ser ouvido em um meio social 
diferente daquele em que atua cotidianamente e ampliar suas barreiras de 
sociabilidade. A história oral, assim, pode ser vista como uma ferramenta 
que apoia e dá cidadania ao acometido pela doença.9  
 

O projeto da Fiocruz teve por objetivo, segundo Laurinda Rosa, 
“resguardar e preservar diferentes aspectos da história da le-
pra/hanseníase, por meio dos depoimentos dos que padeceram da 
doença e dos que atuaram contra ela em diversas frentes”. Resgatar essas 
memórias e experiências é importante para compreender as políticas 
implementadas no Brasil. 

Outra importante contribuição que se utiliza da história oral é o li-
vro “Hanseníase: a voz dos que sofreram o isolamento compulsório”10, de 
Dilene Raimundo do Nascimento e Vera Regina Beltrão Marques, o qual 
reúne oito artigos de historiadores de diversos estados sobre as experiên-
cias de vivências em leprosários ou preventórios brasileiros, obra essa 
que vem mais uma vez mostrar a importância da História Oral no Brasil. 

 
8 MACIEL, Laurinda Rosa. Memória e história da hanseníase no Brasil através de seus depoentes (1960-
2000): catálogo de depoimentos. Rio de Janeiro: Fiocruz/COC, 2010. 
9 MACIEL, Laurinda Rosa. Memória e narrativas da lepra/hanseníase: uma reflexão sobre história de visa, experi-
ências do adoecimento e políticas de saúde pública no Brasil do século XX. História Oral, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, 
p. 33-54, jan./jun. 2017. 
10 NASCIMENTO, Dilene Raimundo; MARQUES, Vera Regina Beltrão. Hanseníase: a voz dos que sofreram o 
isolamento compulsório. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2011. 
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Quanto à pesquisa de doutoramento que estou começando a desen-
volver, ela se debruçará sobre as políticas de combate à lepra em Manaus 
nos anos 1940 a 1980. Um dos objetivos é analisar como o Estado do 
Amazonas implantou as políticas do modelo tripé11 formado pelo leprosá-
rio, dispensário e preventório, sendo o leprosário ou asilos-colônia locais 
onde os doentes portadores da hanseníase eram isolados. Os dispensá-
rios em geral foram implantados como políticas estaduais e municipais, 
os quais tinham como objetivo fiscalizar os comunicantes, a família e 
outras pessoas que tiveram ou tinham contato com o doente de lepra12. 
Por fim, o preventório, segundo a pesquisadora Yara Nogueira Monteiro 
no artigo “Violência e profilaxia: os preventórios paulistas para filhos de 
portadores de hanseníase”13: 

  
desempenhariam papel preventivo, pois acreditava-se que a criança, por já ter 
tido contato com o foco da doença, ou simplesmente por ser filho de um geni-
tor doente, teria mais condições de vir a desenvolver a doença e que, portanto, 
deveria ir para um local especial criado para recebê-la, onde seria examinada 
periodicamente. Com base, nessa premissa, os filhos de pais hansenianos tive-
ram vedado seu direito de ingresso a outros internatos e, após ingressar num 
preventório, encontravam sérios problemas para sair, pois o próprio Regimen-
to Interno dos Preventórios, em seu artigo primeiro, previa que o menor não 
poderia sair durante os seis primeiros anos de permanência. 

 
11 CUNHA, Vívian S. O isolamento compulsório em questão: políticas de combate à lepra no Brasil (1920-1941). 
Orientador: Dr. Gilberto Hochman. 2005. 142 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde)-
Fundação Oswaldo Cruz, Programa de Pós-graduação em História das Ciências da Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2005, p. 7; MONTEIRO, Yara Nogueira. Violência e profilaxia: os preventórios paulistas para filhos de portadores 
de hanseníase. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 3-26, jan./jul. 1998; CURI, Luciano Marcos. Defender os 
sãos e consolar os lázaros: lepra e isolamento no Brasil 1935/1976. 2002. 234 f. Dissertação (Mestrado em 
História)-Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de História. Uberlândia, 2002; LIMA, Zilda Maria Menezes. 
A lepra em Fortaleza: o grande polvo de mil tentáculos. Orientador: Dr. Manoel Luiz Lima Salgado Guimarães. 
2007. 292 f. Tese (Doutorado em História Social)-Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-
Graduação em História Social, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; e MACIEL, 
Laurinda Rosa. Em proveito dos sãos perde o Lázaro a liberdade: uma história das políticas de combate a lepra 
no Brasil (1941-1962). Orientador: Dr. André Luiz Vieira de Campos. 2007. 374 f. Tese (Doutorado em História)-
Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-graduação em História. Niterói: UFF, 2007.  
12 CUNHA, Vívian S. O isolamento compulsório em questão: políticas de combate à lepra no Brasil (1920-1941). 
Orientador: Dr. Gilberto Hochman. 2005. 142 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde)-
Fundação Oswaldo Cruz, Programa de Pós-graduação em História das Ciências da Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2005, p. 91. 
13 MONTEIRO, Yara Nogueira. Violência e profilaxia: os preventórios paulistas para filhos de portadores de hanse-
níase. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 7-8, jan./jul. 1998. 
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Utilizar a História Oral como uma metodologia capaz de resgatar as 
experiências vividas através do depoimento é importante para termos 
informações de como foi o “viver no isolamento” e de como esses depo-
entes perceberam as políticas de retirada dos filhos sadios do convívio 
dos pais. O mesmo pretende-se fazer com os filhos que foram retirados 
dos pais, através das entrevistas orais, para perceber como foi conviver 
dentro do preventório Gustavo Capanema em Manaus.  

Busco neste projeto de tese dar continuidade à reflexão sobre o 
combate à lepra na cidade de Manaus. No mestrado trabalhei o modelo 
tripé dos anos 1921 a 1942 do leprosário Vila Belisário Pena, dispensário 
Oswaldo Cruz e o início do preventório Gustavo Capanema. A tese anali-
sará as novas políticas implementadas na cidade, agora refletindo sobre 
as experiências de vida de filhos sadios dos leprosos que nasciam nos 
leprosários e que, ao nascer, eram retirados do convívio dos pais por 
medo do contágio da doença, sendo levados a morar no preventório Gus-
tavo Capanema ou levados diretamente para adoção. 

Para alcançar os objetivos dessa pesquisa e após as discussões no 
curso de História Oral: memórias e narrativas14, foram realizadas em 
Manaus duas entrevistas na Colônia Antônio Aleixo, sendo uma do se-
nhor Edgilson Barroncas, que teve uma filha retirada ao nascer e enviada 
para o Preventório, e a outra entrevista da Senhora Maria do Carmo 
Sanches, que se casou no leprosário e viveu como interna, pois não teve 
filhos biológicos, apenas adotivos, todos na mesma condição de doentes e 
internos na Colônia Antônio Aleixo. O projeto (transcrição da entrevista) 
tem como base a entrevista do senhor Edgilson Barroncas.  

Sobre a História Oral, Alessandro Portelli, em seu artigo “Tentando 
aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na História 
Oral”, afirma que ao entrevistar há uma motivação principalmente 
quando “desejamos ouvir aqueles que não foram ouvidos – as pessoas 

 
14 Curso de Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1º semestre 2019, ministrado 
pela professora Dra. Cláudia Musa Fay. 
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comuns, os trabalhadores, os pobres e os marginalizados, os homossexu-
ais, os negros, as mulheres os colonizados.”15 Todas as vozes são 
igualmente importantes. 

O marco inicial da pesquisa é 1940, porque é quando temos novos 
recursos para combater a lepra e dentro do modelo tripé foi construído e 
inaugurado o preventório Gustavo Capanema, local em que, ao nascer, a 
criança era imediatamente retirada do convívio dos pais leprosos e inter-
na até a maioridade: “meninas ficavam internas até completar 21 anos e 
meninos até os 18 anos”16. O marco final da pesquisa é 1980, porque é 
quando ocorre a desativação de todos os hospitais colônias, bem como 
dos preventórios em todo território nacional.  

Partindo dessa pequena contextualização, os objetivos desse projeto 
de História Oral são descritos a seguir.  

Objetivo geral: Utilizando a História Oral, recuperar as vivências dos 
pais que tiveram seus filhos retirados ao nascer e levados para o preven-
tório “Educandário Gustavo Capanema”. 

Objetivos específicos: 
 

− Compreender a história de vida do ex-interno na leprosaria “Colônia Antônio 
Aleixo”; 

− Conhecer como o ex-interno presenciou a política de retirada da filha ao nascer 
sendo enviada ao preventório.  

 

O entrevistado, Edgilson Barroncas, chegou à Colônia Antônio Alei-
xo quando ainda era um leprosário com apenas dez anos de idade e até 
hoje vive na localidade. Foi presidente do Movimento de Reintegração de 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase de Manaus (MORHAN). Teve uma 
filha retirada ao nascer e internada no Preventório Educandário Gustavo 
Capanema e, segundo seu próprio depoimento, ela faleceu meses depois 
de ser interna do Preventório Gustavo Capanema em Manaus. Foi entre-

 
15 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na História Oral. 
Projeto História, São Paulo, v. 15, p. 13-49, 1997.  
16 REGULAMENTO dos Preventórios para filhos de lázaros instalados no Brasil, aprovado em 27 de janeiro de 1941, 
pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Saúde. Diário Oficial, Rio de Janeiro, 12 de abril de 1941.  
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vistado pela primeira vez em 2010, quando falou sobre a retirada da filha 
logo após o nascimento, o que despertou o interesse de investigação his-
tórica para essa política de retirada dos filhos do convívio dos pais e que 
virou um dos objetivos dessa pesquisa de doutoramento.  

A entrevista foi realizada no dia 19 de abril de 2019, na residência do 
entrevistado no Bairro Colônia Antônio Aleixo em Manaus: Entrevistado-
ra 1- Adriana Cabral; e Entrevistador 2 – João Cabral. 

 
Transcrição da Entrevista do Senhor Edgilson Torres Barroncas 
 
Entrevistadora 1 - Adriana: - Entrevista com o seu Edgilson Barroncas. Ele que foi 
membro do MORHAN, é um dos primeiros fundadores, né, seu Edgilson, do MORHAN?  
Sr. Edgilson: - É, fundador da Casa Vida também. 
 
Entrevistadora 1 - Adriana: - Exato. E ele vai contar um pouco da trajetória dele aqui na 
Colônia né? E também essa ... um pouco de como foi essa política de retirada dos filhos, 
né, que seu Edgilson passou então por isso. Vamos. 
Edgilson: [pigarreou] – Bem, eu sou Edgilson. É, vim pra Colônia Antônio Aleixo em 17 
de outubro de 1955. Que na época em que nós éramos diagnosticados, éramos obrigados 
por lei a ser internado, né. E vim pra Colônia indo pra uma casa de família, que na época 
existia pavilhões das crianças, dos meninos, das meninas, só que quando eu cheguei que 
os pavilhões tavam cheios e eu fui morar na casa de uma família que, por sinal, o esposo 
dessa senhora era o prefeito da Colônia, que na época tinha prefeito, tinha delegado, 
tinha tudo isso, né! E eu fui... chegou ao ponto que eu tive que morar na delegacia porque 
eu era visto como rebelde [risos]. Eu não aceitava aquelas determinações, né. Porque 
primeiro lugar eu dizia que ninguém era meu pai, nem minha mãe. Eu não entendia que 
era a lei. Eu tinha dez anos de idade.  
 
Entrevistadora 1 - Adriana: Hum Hum. 
Edgilson: E aos quatorze anos ninguém me suportava que eu saía daquela casa e ia pra 
outra, na terceira casa não me aceitaram mais que era rebelde. Aí fui morar na delegacia, 
eu tinha 14 anos. E lá era subordinado, como um prisioneiro, né. E isso também me 
ensinou a ver a vida como ela era pra todos nós, que além de nós sermos presos dentro 
de uma colônia que naquela época era chamado de leprosário, tinha uma outra prisão 
dentro desse leprosário, né. Para as pessoas vistas como insubordinados, né. [som de 
serra ao fundo] E as leis eram bem cruéis, né? Porque tinha hora pra acordar, tinha hora 
pra dormir, tinha hora pra está na praça e pra sair, tinha a recolhida, né. E quem desobe-
decesse essas leis na época, ninguém era expulso, porque se fosse expulso ia morrer pelas 
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beiras de rua que ninguém aceitava, nem a própria família. Aí nós éramos punidos, né. 
Eu fico vendo hoje, os dias de hoje, pessoas que usam droga na rua, fazem barbaridades e 
muitas das vezes não sofrem nenhuma punição, né? E nós até por tarmos conversando 
depois das nove da noite, era chamado a atenção pela polícia, né, que rondava os pavi-
lhões de onde a gente morava, e se não obedecesse íamos presos então pra tudo [haaa] 
ninguém tinha voz pra nada, né. Nós tínhamos que respeitar as autoridade e depois que 
eu comecei a ter entendimento político, eu passei a ver que a mesma coisa que ocorria 
nas colônias, ocorreu nas colônias, ocorreu também com a vida dos negros na época da 
escravidão, né?  
 
Entrevistadora 1 - Adriana: Uhum.  
Edgilson: Que quem batia nos negros era outro negro comandado pelo patrão, né? E na 
colônia, quem punia um hanseniano era outro hanseniano, que era o delegado, que era o 
policial, tudo era hanseniano, né. Então começo, comecei a comparar essa situação. Só 
que a grande diferença é que, com a liberdade que foi proclamada dos negros, eles passa-
ram a ter uma vida normal, né? Quem saiu mesmo da corrente e nós fomos diferentes 
apesar de tirarmos, ser tirado a corrente do nosso... da nossa perna ou do nosso... dos 
nossos braços, nós ficamos com a corrente pior que foi a social, né? Nós eramo... sofre-
mos, tivemos essas duas penalidades, a primeira fomos acorrentados pela lei, né? Depois 
que fomos libertados dessa corrente, fomos aprisionado pela... pelo socialismo também, 
porque nós não éramos aceitos e essa não aceitação da sociedade transformou alguns 
hansenianos em mendigos, outros em bem pouco em ladrão, mas houve isso, né? Então 
quem fez, até hoje quem faz a marginalidade do povo é a própria sociedade, né? Que nós 
temos uma sociedade bem cruel, né? Que se você não se modelar a ela ou não tiver con-
dições pra se modelar, você é penalizado. Então nós tivemos as nossas diferenças que até 
hoje preconceito ou me lembro que o padre Humberto que trabalhou muito tempo junto 
conosco no Morhan. Ele dizia que o preconceito é mais difícil de quebrar do que o átomo 
porque é duro, né? O preconceito é uma coisa que enraíza em alguém, né? E dificilmente 
é tirado. E nós tivemos que enfrentar essa sociedade preconceituosa e graças a Deus 
ninguém é eterno, né. Os que vão nascendo já vêm com outra cabeça... já vêm diferente, 
né, hoje nós encontramos os jovens, a maioria dos jovens, né? Não têm preconceito, né, 
juntam-se às nossas lutas e várias outras classes sociais têm se juntado à nossa luta e nós 
tamos, estamos tentando vencer, né? Já andamos um pouco bem, né? Já limpamos um 
pouco a estrada, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas isso é pro futuro que nós 
também tamos chegando no final da linha pela idade, né? E esperamos que os jovens, né, 
de hoje que é a esperança, sempre foi dito isso, a esperança do Brasil, né? Esse jovem 
continue, né, na nossa luta hoje com o nosso movimento que foi fundado em 1981, que é 
o Morhan, hoje tem várias pessoas que se envolveu e por isso nós conseguimos dar uns 
passos pra frente, né? Temos vários profissionais dentro do movimento, né? É médico, é 
assistentes sociais, é psicóloga e professores, então tem jornalista, tem todas essas classes 
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envolvido com o nosso movimento, então por isso nós também crescemos um pouco 
apesar de que o Estado ainda nos deve muito porque, na década de 1970, eu ouvi uma vez 
um médico dizer que nos anos 1990 não haveria mais casos de hanseníase e eu perguntei 
dele se os casos que aparecesse iam matar [riso] e ele perguntou se eu não acreditava na 
ciência, né. E eu disse: – Eu acredito na ciência, eu não acredito no que o senhor tá dizen-
do, né? E hoje na... nesse período existia é uns dados estatístico de 1.500 hansenianos no 
Estado. Hoje passou dos dez mil, né? Que os dados oficiais nós nunca sabemos, né? Mas 
segundo a Organização Mundial de Saúde cada um que entra nos dados estatísticos tem 
dois por trás. Um que não sabe, e outro que tá se escondendo, então imaginamos que no 
nosso Estado ainda tenha uns 30 mil hansenianos infelizmente a .. se tiver que diminuir é 
muito devagar e o aumento é mais progressivo porque as pessoas não são tratadas, né? 
Dependendo da forma, a tendência é contaminar mais alguém, né? Então a criação do 
Morhan foi nesse sentido de divulgarmos a questão do tratamento, da cura, da questão do 
preconceito, né? Mas nós somos muito poucos pra levar essas informações e o Estado que 
deveria fazer cumprir com seu dever, que isso é dever do Estado, não faz, né? E quando 
faz, que já houve algumas campanhas com relação à hanseníase é... é um... uma informa-
ção muito científica que o povo de pouco conhecimento não é esclarecido e a ... a miséria 
também, ela... ela é colega da hanseníase, né, e a gente vê a miséria se propagando, então 
é sinal que a hanseníase também vai se propagar, não vai se acabar com ela tão cedo, né? 
 
Entrevistador 2 - João: Tá bom. Muito bem, isso é uma luta. 
Entrevistadora 1 - Adriana: E uma política muito... Ainda falta uma política mais eficaz 
então na sua opinião? 
Edgilson: É porque... o padre Humberto, que é o padre italiano, ele nos informava que na 
Itália, na França e na Alemanha a hanseníase acabou no momento em que o governo 
investiu num bom salário, no saneamento básico, na educação, né? Coisas que em nosso 
Brasil... ainda tá longe. 
 
Entrevistador 2 - João: Ainda tá longe, ainda mais agora. 
Entrevistadora 1 - Adriana: Me conte agora um pouco, seu Edgilson, da sua trajetória 
vindo aqui pra Colônia Antônio Aleixo. 
Edgilson: - Pois é... Eu vim pra cá com dez anos de idade. Aí fui pra uma casa de família. 
Me tornei rebelde, né? Como já citei, fui morar na delegacia. Depois apareceu o padre 
Mário Gildsy, que era o capelão da Colônia, me retirou de lá da prefeitura da delegacia, aí 
eu fui crismado como afilhado dele de crisma. Ele me colocou numa casa de família e a 
partir daí eu comecei a tocar a vida e comecei também a entender a vida de todos nós, né, 
como nós vivíamos na Colônia subordinados que esse padre era bem progressista, né? 
Ele já tinha exemplos da Itália. Ele era italiano e aí chegou o momento que eu fui morar já 
no pavilhão dos rapazes, né? Porque aqui era tudo ... tinha suas distinção, era as meni-
nas, as moças, os meninos e assim por diante, né? Até os idosos tinha... viviam cada um 
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na sua na sua ala, né? E hoje quando nós levantamos alguma questão de reivindicação, 
nós procuramos colegas pra se inserir na luta e muitos se negam de participar e tem 
alguém que diga que nós somos desunido e eu digo: - não, nós não somos desunidos, nós 
fomos condicionados a isso, né, por que? 
 
Entrevistadora 1 - Adriana: Hum hum. 
Edgilson: Os que eram. Todos nós éramos subordinados. Mas aqueles obedientes eram 
quem ganhavam presentes [risos]. Não participavam de revolução, que nós fizemos 
revolução aqui pra tirar direção e eu desde de menino participei dessas coisas e alguém 
me chama de revoltado e eu digo: - quem é que não se revolta com coisas que não lhe 
agrada. Então foi essa minha trajetória e hoje. 
 
Entrevistador 2 - João: E pessoalmente seu Edgilson... a sua vida pessoal como é que foi? 
Entrevistadora 1 - Adriana: Como foi o seu casamento? A política de retirada. 
Edgilson: A minha vida pessoal sempre foi de luta! Em 1977 eu já era casado, nós fun-
damos a casa Andreia, veio uma ideia lá de... do Pará, que tinha um hanseniano que se 
reintegrou à sociedade e chegou a ser vereador, deputado, e ele criou essa instituição no 
Pará. Ele trouxe a ideia e eu e mais alguns colegas é... pegamos a ideia e a partir daí 
começou a encrenca com as freiras, né? Nós começamos a lutar por direitos, né? 
 
Entrevistador 2 - João: Nessa época o senhor já era casado? 
Edgilson: Já. E isso foi em 1977, né! [começa a tocar um celular] e aí a saída das freiras 
quando nós começamos a nos organizar foi desativar a colônia porque existia uma porta-
ria, Uma portaria 165 que recomendava a desativação, né? [dona Valdenora atende o 
telefone e diz: “- Olá, bom dia”] E a intenção das freiras era, ou da igreja, era se tornar 
proprietária da Colônia, né? Que tudo era em nome do Centro Social Nossa Senhora das 
Graças [risos]. Era comércio, era tudo, cooperativa, tudo era em nome da Santa, né! Que 
eu acho que ela ainda continua pobre e aí nós começamos a nos rebelar e chegou o mo-
mento em que nós tivemos... fizemos a invasão dum bairro que hoje tá aí, que é o 11 de 
maio. Que era uma terra que o padre Mario tinha comprado visando que um dia a Colô-
nia seria extinta, então teria onde as pessoas morarem e as freiras tinham se apossado 
dessa terra e nós criamos um grupo, invadimos a área e hoje tá o bairro. E nesse período, 
a freira disse que se perdia... perdesse a questão, ela desocuparia a Colônia, né! E foi o 
que ocorreu, ela perdeu a questão, desocupou, mas também nos deixou... eu sempre 
coloco a palavra “a ver navios”, porque tudo o que tinha na Colônia, ela também levou, 
coisas que ela conseguiu recursos no exterior em nosso nome que era a sapataria ortopé-
dica, era centro cirúrgico, era ambulância, é... tudo isso ela levou. Fisioterapia, né. O 
prédio da fisioterapia, ela doou pro clube de mães que era pessoas que é... lhe... lhe... lhe 
apoiavam, né! E hoje, por sinal, esse prédio é alugado, é um supermercado, né? E a renda 
é do clube de mães, coisas que foram feitas pra nós, né. E o clube de mães, eu sempre 
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questionei isso, ele não é exclusivo das mães hansenianas, é clube de mães. E outras 
coisas mais que foram dados, né! E eu digo sempre assim: - aquilo que você dá que não é 
seu é roubo! É a palavra que eu coloco, né!  
 
Entrevistador 2 - João: e quanto a sua família? 
Edgilson: A minha família na época de Colônia, eu me casei, né? E vivi ainda quase que 
20 anos né! depois veio a separação. 
 
Entrevistador 2 - João: O senhor teve filho nesse período? 
Edgilson: Tive. Teve uma que foi pro preventório, né? Que só vi no dia que nasceu, né! E 
depois tive outra, que ainda mora com a mãe, né? E já é mãe também. E aí eu fui consti-
tuir. 
 
Entrevistador 2 - João: E a mãe? A mãe ainda é viva?  
Edgilson: É, é.  
 
Entrevistador 2 - João: E mora onde? 
Edgilson: Mora aqui na... aqui na... 
 
Entrevistador 2 - João: Ela também teve? 
Edgilson: Teve. Teve. Ela... ela mora... mora ali na Getúlio Vargas. 
 
Entrevistador 2 - João: Então só foi um filho que foi retirado? 
Entrevistador 1 - Adriana: Retirado!? 
Edgilson: Hum hum. 
 
Entrevistador 2 - João: E o senhor teve contato com esse filho? Filha, né, aliás. 
Edgilson: Não. Não, só vi no dia que nasceu. 
 
Entrevistador 2 - João: Nem ela também teve contato?  
Edgilson: Nem ela teve. O que era dito que a gente ...não era oficial pra gente, mas o que 
era dito é que quando nasce uma criança de hanseniano, eles levavam e davam pra famí-
lias que tinham recursos financeiros que... 
 
Entrevistador 2 - João: Isso em que época? Qual foi o ano?  
Edgilson: 1969 mais ou menos, né! Então, elas davam pra famílias que tinham recurso 
financeiro e, em troca disso, essas famílias doavam alguma coisa pra Colônia. 
 
Entrevistador 2 - João: O certo é que nunca mais se via o filho. 
Edgilson: Nunca mais. 
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Entrevistador 2 - João: E nem o filho sabia quem era o pai! O pai e a mãe. 
Edgilson: Eram dados assim como tem uma criança que nós achamos, né? 
 
Entrevistador 2 - João: Talvez quem adotou nem soubesse que os pais eram hansenia-
nos. 
Edgilson: Devido ao preconceito, né! Ela não citava que era filho de hanseniano, se não 
ninguém ia querer também, né? E hoje teve vários colegas que achou ruim a desativação 
porque iam ter que viver por conta própria que o governo mantinha, né! Mas eu sempre 
citei que vivermos que nem porco. Porco a gente coloca no chiqueiro e dá alimentação e 
marca a data da matança [risos]. Então isso não vale a pena, né! Se alimentado pra 
engordar e depois ter que morrer! Né! Então é melhor que a gente morra magro, lutando 
pela comida, né? Pois é. 
 
Entrevistador 2 - João: Tá bom a gente agradece. 
Entrevistadora 1 - Adriana: Tranquilo. Obrigado seu Edgilson. 
Edgilson: E a luta continua. 
 
Entrevistadora 1 - Adriana: A luta continua. Tá bem. Muito obrigada.  
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Entre becos e vielas:  
entrevista com o Escritor Sacolinha 

 
André Natã Mello Botton 1 

 
 
Nas últimas décadas, houve um crescimento significativo de obras 

da literatura brasileira que representam2 o sujeito periférico. No entanto, 
ao olharmos para a história dessa produção cultural, percebemos que, 
desde o século XIX, a literatura, em alguma medida, tem representado 
esses sujeitos esquecidos e marginalizados pela sociedade antes mesmo 
de Paulo Lins e de Ferréz. Por exemplo, talvez a primeira obra e mais 
significativa nesse sentido seja “Triste fim de Policarpo Quaresma” 
(1911), que apresenta uma parte da sociedade carioca da época que não 
era representada na literatura. “O cortiço” (1890), de Aluísio Azevedo, é 
outro caso que coloca como elemento principal um cortiço do centro do 
Rio de Janeiro, por onde passam vidas de sujeitos que estão à margem da 
sociedade. Contudo, a diferença dessas obras para as contemporâneas se 
dá justamente quanto à produção e à centralidade que esses sujeitos 
possuem tanto na escrita quanto dentro do contexto narrativo. Agora, os 
sujeitos marginais não estão sendo representados, mas representam a si 
mesmos, mudam o jogo de olhares em relação a si, de modo que articu-
lam os seus textos literários a partir de suas realidades. 

 
1 Mestre e Doutorando em Letras – Teoria da Literatura – PUC-RS, Porto Alegre, Brasil andre.botton@gmail.com 
Bolsista do CNPq – Brasil. 
2 Não nos aprofundaremos, nesse momento, no conceito de representação, porém, importa ressaltar que este 
conceito é entendido sob dois pontos de vista, conforme estudo de Spivak (2010): Vertrutung (o “falar por”, 
enquanto acepção política de assumir o lugar do outro) e Darstellung (o “re-presentar” enquanto visão estética, 
como aparece na arte ou na filosofia). 
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Pensando nessa mudança de olhares, compreende-se que, dentro 
das histórias da literatura brasileira, aquele que vive à margem – simbó-
lica e geográfica – do centro da cidade é por vezes “marginalizado” e 
esquecido, como se não existisse. Segundo Patrocínio (2013, p. 12), os 
sujeitos periféricos contemporâneos produtores de literatura são aqueles: 

 
que romperam a silenciosa posição de objeto para entrarem na cena literária 
utilizando a literatura enquanto veículo de um discurso político formado no 
desejo de autoafirmação. A presença desses autores em nossa série literária 
não pode ser lida como um dado isolado, mas sim como a conformação de 
um grupo específico que deseja se fixar no seio de uma estrutura hegemôni-
ca. Para tanto, cobram para si a égide de marginal enquanto forma 
identitária, compondo um grupo heterogêneo no tocante ao exercício literá-
rio e homogêneo quanto a sua origem social. São agora os próprios 
marginais que buscam representar o cotidiano de territórios periféricos, re-
sultando em uma escrita fortemente marcada por um teor testemunhal. 
 

Desse modo, desde “Cidade de Deus” (1997) e de “Capão Pecado” 
(2000) há um número cada vez maior de escritores que se preocupam 
em representar nas suas narrativas as realidades de onde são oriundos. 
No entanto, para além dessas duas obras, deve-se destacar a importância 
das revistas “Caros Amigos – A cultura da periferia – Ato I, II e III”, publi-
cadas respectivamente em 2001, 2002 e 2004, sob a curadoria de Ferréz, 
e que reuniu textos de 48 autores, em sua ampla maioria, oriundos das 
periferias de todo o Brasil. Nas suas três edições, foram apresentados 
contos, crônicas e poemas de escritores e escritoras que não tinham es-
paço dentro de grandes editoras. Essa reunião coletiva – uma das marcas 
da literatura marginal-periférica – possibilitou que outras pessoas tam-
bém pudessem conquistar o seu lugar dentro da literatura brasileira.  

 
As publicações da Caros Amigos intituladas Literatura Marginal foram im-
portantes para a valorização da produção literária de pessoas que retratam o 
dia a dia nas periferias, suas angústias e celebrações. [...] Sabemos que este 
espaço foi um incentivo para que estes escritores mantivessem suas produ-
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ções e conquistassem o Brasil e o mundo, que foi o que aconteceu com a Lite-
ratura Marginal3.  
 

Além disso, esses produtores fazem questão de afirmar a sua identi-
dade enquanto escritores e escritoras marginais ou periféricos. “O 
caminho aberto por Paulo Lins está sendo percorrido por inúmeros auto-
res da periferia, como Ferréz, Allan Santos da Rosa, Sérgio Vaz, 
Sacolinha, Alessandro Buzzo e Rodrigo Ciríaco, para citar os mais repre-
sentativos” (PATROCÍNIO, 2013, p. 13-14).  

No entanto, na revisão de algumas obras anteriores aos anos 2000, 
destacam-se pontos em comum que estão sendo representados na ficção; 
desse modo, “se na contemporaneidade temos observado o empenho de 
autores marginalizados em fundar uma proposta literária centrada no 
exame do cotidiano da periferia, não podemos esquecer que tal tarefa 
não é inédita em nossa literatura brasileira” (PATROCÍNIO, 2013, p. 65). 
Prova disso são as obras de Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Ores-
tes Barbosa, Antônio Fraga e João Antônio, dentre outros que colocaram, 
no centro de suas produções, sujeitos marginalizados.  

Consoante a essa ideia de que há uma “tradição” da literatura margi-
nal-periférica, o próprio Ferréz afirma, em seu blog, a respeito de Lima 
Barreto, em texto publicado no dia 21 de julho de 2008: “Aconselho a to-
dos, afinal ele [Lima Barreto] é a nossa raiz, o cara que veio antes de tudo 
isso que está nas livrarias ou nos becos das quebradas do mundaréu, hoje e 
sempre o nosso Pingente”4. Desse modo, é possível afirmar que a literatura 
marginal-periférica possui uma tradição, ou melhor, tem se constituído 
dentro de um sistema literário5 e que desde a produção de Carolina Maria 
de Jesus vem se formando, atingindo uma maior recepção e alcance a par-
tir dos textos de Paulo Lins, “Cidade de Deus”, e de Ferréz, “Capão Pecado”. 

 
3 Disponível em: http://lojacarosamigos.com.br/Produto-Revistas-Edicoes-Tematicas-Colecao-Caros-Amigos-
Literatura-Marginal-versao-1449-1446.aspx. Acesso em: set. 2018. 
4 Ferréz, “Lima Barreto”. Disponível em: http://blog.ferrezescritor.com.br/2008/07/lima-barreto.html. Acesso em: 
set. 2018. 
5 Vale ressaltar que Antonio Candido, na “Formação da Literatura Brasileira”, pensou a produção literária a partir 
da tríade autor-obra-público enquanto uma “interação dinâmica” (CANDIDO, 2000, p. 16) e sistemática, ou seja, 
para Candido, esses três elementos configuram um sistema literário. 
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Nessa percepção maior e ampliada acerca de uma formação, a lite-
ratura estaria dentro de um campo mais amplo: a cultura, e nela se 
relacionaria com outros sistemas socioculturais. Essa abordagem teórica 
se aproxima muito da de Bourdieu (1996), quando o autor apresenta 
uma discussão sobre o campo literário. O que qualificaria um texto como 
bom ou ruim é o consumo desses bens, mas, antes disso, a hierarquia 
social dos seus consumidores. É o campo literário que determina e gera 
critérios de legitimidade e de consagração para a crítica. Além disso, 
Bourdieu considera a produção artística dentro da história, observando a 
necessidade de ser vista em seu contexto de produção de outras obras 
realizadas no mesmo período de tempo.  

 
Ao circunscrever em seu bojo, de modo cada vez mais intenso, a referência à 
sua própria história, a arte faz apelo a um olhar histórico; ela exige ser refe-
rida não a este referente exterior que é a ‘realidade’ representada ou 
designada, mas ao universo das obras de arte do passado e do presente. 
(BOURDIEU, 2015, p. 11)  
 

A partir de Bourdieu, é possível perceber a necessidade de construir 
uma história da literatura marginal-periférica brasileira com referência a 
si mesma, dentro do seu próprio sistema/campo literário. A partir disso, 
a entrevista com o escritor Sacolinha possui como foco discutir esse con-
texto formativo dessa produção cultural em que o autor está inserido. 
Pode-se afirmar, com isso, que o campo literário precisa ser pensado 
como um todo, ao mesmo tempo sincrônico e diacrônico, de modo que 
envolva toda uma produção referencial sobre si. O passo que Bourdieu dá 
volta-se para a influência das condições econômicas e sociais na produ-
ção, e além de tudo, na apreciação da arte, que legitima ou não os textos 
literários. Desse modo, quem atribui valor à obra de arte não é ela em si 
mesma, mas o campo de produção: 

 
O produtor do valor da obra de arte não é o artista mas o campo de produção 
enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte como fetiche 
produzindo a crença no poder criador do artista. Dado que a obra de arte não 
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existe enquanto objeto simbólico dotado de valor a menos de ser conhecida e 
reconhecida, ou seja, socialmente instituída como obra de arte por especta-
dores dotados da disposição e da competência estéticas que são necessárias 
para a conhecer e a reconhecer como tal, a ciência das obras tem por objeto 
não só a produção material da obra mas também a produção do valor da 
obra ou, o que vem a dar no mesmo, da crença no valor da obra. 
(BOURDIEU, 1996, p. 261-262) [grifos do autor] 
 

Nesse sentido, a obra de arte ganha valor não por seu valor em si, 
mas pela atribuição feita por todo um campo literário e cultural a ela 
atribuído. Da mesma forma acontece dentro do sistema literário, em que 
estruturas montadas atribuem valor às obras não por elas mesmas, mas 
por critérios externos. De igual modo, Antonio Candido, na “Formação 
da literatura brasileira”, apresenta a tríade acerca do sistema literário: 
obra-autor-público. Por isso, entende-se o julgamento dos mesmos tipos 
de autores, de obras e de histórias. O livro está inserido em um campo 
literário que atribui a crença no valor de determinada obra, contudo, 
antes disso, esse campo literário está dentro de um campo de produção. 
Há dois campos que influenciam nas escolhas dos discursos; isto posto, 
destacamos, mais uma vez, que não é a obra em si, pelo seu valor, mas a 
atribuição de um valor externo e predeterminado, muitas vezes sem o 
conhecimento prévio, muito mais pela crença – conforme Bourdieu ex-
plicita – do que pela qualidade do texto, que baliza certas obras em 
detrimento de outras. 

Por esse mesmo caminho, Spivak (2010), em “Pode o subalterno fa-
lar?”, faz sua análise quanto ao silenciamento que é imposto às camadas 
mais baixas da sociedade e, por extensão, podemos aplicar essa crítica à 
produção literária marginal-periférica, uma vez que muitos intelectuais 
não a consideram como “boa” ou “alta” literatura. No entanto, o que está 
em jogo é uma disputa de poderes de quem pode falar sobre si e sobre o 
mundo, bem como falar com legitimidade. A argumentação de Spivak 
(2010) perpassa – conforme nota acima – o conceito de “representação” 
visto sob dois sentidos: enquanto assume o lugar de fala do outro, numa 
acepção política, e o segundo, quanto à percepção estética, o “re-
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presentar”. Em ambos, há a ideia de fala, de discurso, no entanto em 
nenhum dos dois é permitido que o subalterno fale. Os grupos subalter-
nos não têm direito à voz, pois estão em um lugar em que as suas 
humanidades não foram reconhecidas, estão num lugar silenciado – 
conforme Spivak (2010), é o “sujeito inominado”. No entanto, afirmar 
isso é continuar com a estigmatização e com o silenciamento a determi-
nados grupos que não fazem parte do discurso dominante, ou seja, 
“ignorar o subalterno hoje é – quer queira, quer não – continuar o proje-
to imperialista” (SPIVAK, 2010, p. 97). Por isso, a necessidade de 
autodefinição dos sujeitos, pois assim são capazes de romper com silenci-
amentos e produzirem discursos e conhecimentos próprios. O papel do 
intelectual, nesse sentido, é criar espaços para que o subalterno possa 
falar e ser ouvido. De modo análogo, “pensar lugar de fala seria romper 
com o silêncio instituído para quem foi subalternizado, um movimento 
no sentido de romper com a hierarquia, muito bem classificada por Der-
rida como violenta” (RIBEIRO, 2017, p. 90). 

O movimento de romper com as marcas de distinção cultural pode 
ser percebido tanto na crescente produção literária quanto nos saraus 
que são desenvolvidos nas periferias, bem como no interesse da acade-
mia para esses agentes culturais. Exemplo concreto dessa mudança de 
paradigmas é o escritor Sacolinha que tem desenvolvido um papel cultu-
ral importante na cidade de Suzano, São Paulo, bem como em nível 
nacional. A sua produção literária e a sua atuação como agente cultural 
tem expandido e rompido os limites que não permitiam o acesso a certos 
bens culturais. 

 
O Escritor Sacolinha 

 
O ano era 2016, eu estava concluindo minha graduação em Letras 

na Universidade Feevale e o tema do meu trabalho de conclusão seria 
sobre as narrativas que representam a favela brasileira. Para minha ale-
gria, foi ofertado o curso “Os Direitos Humanos na cultura brasileira”, 
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ministrado pela professora Leila Lehnen e, em uma das aulas, o ponto 
principal de discussão foi o livro “Graduado em marginalidade”, de Saco-
linha. Foi o meu primeiro contato com o autor. Gostei tanto da história 
que, anos mais tarde, me propus, durante o mestrado, a estudar mais a 
fundo a narrativa das perdas de Vander, também conhecido por Burdão, 
e a sua “qualificação” no mundo do crime e da violência. Contudo, em 
2019, durante uma disciplina já no doutorado sobre história oral, pude 
estreitar a relação com o escritor ao entrevistá-lo para o curso. A entre-
vista que segue aconteceu no dia 28 de maio de 2019, às 9 horas da 
manhã, via Skype, e foram transcritas para o Laboratório de Oralidade 
da PUC-RS. O foco dessa entrevista – além de estabelecer um diálogo 
sobre a história do autor, sobre sua produção literária e atuação cultural 
– foi destacar o movimento que a produção literária marginal-periférica 
tem ganhado ao longo do tempo e também perceber as possíveis influên-
cias da autora Carolina Maria de Jesus. 

Sacolinha – pseudônimo de Ademiro Alves de Sousa – nasceu na ci-
dade de São Paulo, no dia 9 de agosto de 19836.  

 
Eu tenho 35 anos e fui ler o meu primeiro livro de fato com 18 anos, antes disso 
eu era cobrador de lotação no Metrô Itaquera, eu trabalhei... aqui, cobrador de 
lotação em São Paulo são aqueles funcionários que cobram a passagem dentro 
da Perua, de transporte alternativo que começou a existir, aqui em São Paulo, a 
partir da década de 1990. Então, eu comecei a trabalhar em 1991 na lotação, 
com 8 anos, eu era pequeninho ainda. E lá no Metrô Itaquera tinha uma cultu-
ra de ‘batizar’ o cobrador novo, aquele cobrador que chegava para trabalhar no 
transporte clandestino, no transporte alternativo. E eu conheci um ambulante, 
desses que vende salgados e pipoca, lá no Metrô Itaquera, que o apelido dele 
era Sacolinha porque ele nunca tinha uma sacola para dar para os seus clientes. 
Então, você comprava um salgado ou uma pipoca, e falava assim ‘bota numa 
sacola aí que eu vou levar para casa’ e ele falava assim ‘não, pera aí que eu não 
tenho uma sacolinha, eu vou pedir para meu vizinho aqui’. E aí pedia para ou-
tros ambulantes e os ambulantes resolveram apelidar ele de ‘Sacolinha’, porque 
ele nunca tinha sacolinhas, sempre vivia pedindo emprestado. E eu com 8 anos 
achei muito curioso esse apelido e comecei a tirar sarro desse ambulante: ‘olha 

 
6 Informações retiradas de seu blog pessoal: http://sacolagraduado.blogspot.com/. Acesso em: out. 2018. 
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lá o apelido do cara ‘Sacolinha’ kkkk’. E aconteceu que o apelido pegou em mim 
também. E eu não gostei e quando você não gosta o apelido gruda, né? O apeli-
do pega de uma maneira que até hoje eu tô com esse apelido. Assim que eu 
comecei a ler, com 18 anos, foi na época que eu mudei de Itaquera para Suzano 
(Itaquera fica em São Paulo, Suzano é uma outra cidade, fora da capital de São 
Paulo). E aí quando eu mudei para Suzano, eu continuei trabalhando no Metrô 
Itaquera como cobrador. Só que com um diferencial: eu tinha que pegar 3 con-
duções para ir e 3 conduções para voltar, inclusive o trem. Nessas minhas idas 
e vindas para Itaquera de trem, eu procurei alguma coisa para fazer, para pas-
sar o tempo. Foi aí que o livro veio na minha vida, comecei a ler só para passar 
o tempo no trem, fui me empolgando e daqui a pouco eu tava com muita in-
formação na cabeça e eu não tinha com quem conversar. Porque em casa não 
tinha clima para eu falar de livros, na rua os meus amigos corriam de mim 
porque eu era o chato querendo falar de livros. E aí, a minha cabeça estava ex-
plodindo de informação, de ideias e foi aí que veio o papel e a caneta. E eu 
comecei a usar a caneta como uma arma, e comecei a jogar... jorrava de mim 
todas as palavras e as ideias que eu tinha na minha cabeça. E lendo muito, eu 
percebi que é comum na literatura os escritores utilizarem pseudônimos e eu 
pensando num pseudônimo ‘que pseudônimo seria legal pra mim? Que pseu-
dônimo seria legal?’ Acabou que o meu apelido ‘Sacolinha’ ficou como 
pseudônimo literário porque todo mundo me conhecia como ‘Sacolinha’, inclu-
sive a minha mãe me chamava de ‘Sacolinha’ em casa. E aí eu falei comigo 
‘não, vai ser ‘Sacolinha’, não vou negar as minhas raízes, né? Escritor Sacoli-
nha!’ E eu faço questão desse adjetivo antes do nome, porque nós que somos 
minorias, nós que somos de periferia, que somos negros, que somos nordesti-
nos, que somos mulheres, homossexuais, enfim, a gente tem muitos rótulos, 
né? Então, é assim: é o neguinho, é o baianinho, é o macumbeiro, é o gordinho, 
é o bixinha e tal. Então, antes de me chamarem de ‘Sacolinha’, eu faço questão 
que me chamem de ‘Escritor Sacolinha’. Como eu disse, eu tenho 35 anos, co-
mecei a ler com meus 18 anos, estudei a escola... estudei o primeiro e o 
segundo grau, o ensino médio, em escola pública e fiz uma faculdade particular 
que é aqui perto da cidade de Suzano, que é Mogi das Cruzes, e eu me formei 
em Letras Português e Inglês.  
[...] 
Isso, a faculdade eu comecei em 2006. Logo que eu saí da lotação, do traba-
lho de cobrador de lotação, eu trabalhei numa associação de moradores aqui 
no meu bairro, Jardim de Vista, em Suzano, onde a gente atendia adolescen-
tes que estavam em medida socioeducativa, em liberdade assistida, ou 
prestação de serviços da comunidade. Depois, eu saí dessa associação de mo-
radores e fui trabalhar na Secretaria de Cultura de Suzano, na área de 
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Literatura, desenvolvendo os projetos de incentivo à leitura e de divulgação 
de novos escritores. Hoje, eu estou como professor, professor de Português e 
de Literatura, na rede pública do Estado de São Paulo e escritor. Eu sou escri-
tor, mas estou como professor. Escritor é minha vida toda porque eu me 
descobri como escritor naturalmente, tudo o que eu faço, o que eu vivo hoje é 
através da literatura, através dos livros. E digo que estou como professor 
porque a escola pública é muito dinâmica, então hoje eu estou lá, estou sendo 
bem aceito pelos alunos, consigo fazer um trabalho bem bacana, mas ama-
nhã eu não sei como vai ser. Então, eu costumo dizer que estou como 
professor. É isso. Este é o Sacolinha. (SACOLINHA). 
 

Na fala destacada acima, percebemos que o escritor tem consciência 
sobre o local onde está inserido. A sua escrita, nesse sentido, torna-se 
possibilidade de luta contra rótulos e exclusões que a sociedade impõe. 
Da mesma forma, o uso do substantivo “escritor” antes de seu pseudô-
nimo é marca significativa dentro de sua produção, pois, conforme os 
termos de Spivak (2010), se o subalterno não pode falar, Sacolinha de-
monstra que pode falar e legitimar o discurso a partir do seu local de 
fala, escrevendo sobre esta realidade, estando nela inserido. No entanto, 
a sua inserção no ensino superior, conforme o autor destaca em sua fala, 
também nos permite afirmar sobre a sua consciência de que para ser 
reconhecido no atual contexto cultural brasileiro precisa do diploma em 
um curso de graduação para ser reconhecido.  

Ainda em 2003, foi premiado no 2º Concurso “ARTEZ” pelo conto 
“Um dia comum”, também publicado em 2004 na 3ª edição da revista 
“Caros Amigos/Literatura Marginal: a cultura da periferia”, organizada 
por Ferréz.  

 
Para Sacolinha, a produção literária veiculada nas três edições de literatura 
marginal da revista Caros Amigos dá continuidade às manifestações artísti-
cas criadas por negros e pobres para expressar seus sentimentos e revoltas e 
denunciar injustiças sociais. Assim, a capoeira, o rap e a literatura marginal 
dos escritores da periferia seriam recriações, no plano cultural, do contexto 
de grupos sociais marginalizados pela sociedade. A produção literária dos es-
critores da periferia seria tão significativa, do ponto de vista do escritor, que 
justificaria, posteriormente, usar uma outra definição para caracterizar, com 
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base na condição social dos autores e nas características dos textos, a época 
em que esse fenômeno surgiu [...]. (NASCIMENTO, 2009, p. 223) 
 

Ainda em 2004, Sacolinha fez parte de três antologias, publicando: 
os contos “Sexo é cultura” e uma versão ampliada de “Um dia comum”, e 
o poema “Senhora cidade”, em homenagem a Suzano. Em agosto do 
mesmo ano, iniciou a participação como colunista do site do movimento 
“Enraizados do Rio de Janeiro”, voltado para a divulgação da cultura hip 
hop. No ano seguinte, participou do volume 28 dos “Cadernos negros”. 
Ainda em 2005, lançou oficialmente seu primeiro romance “Graduado 
em marginalidade” que foi escrito entre os meses de abril e dezembro de 
2003. Após a finalização do livro, Sacolinha arrecadou cerca de R$ 
250,00 com familiares e encaminhou-o a algumas editoras, mas não 
obteve resposta positiva. 

 
O escritor aguardou uma resposta favorável das editoras até abril de 2005, 
quando decidiu bancar os custos do livro e lançá-lo de forma independente. 
Para isso, rifou uma batedeira e um liquidificador, pediu empréstimo pessoal 
e parcelou em quatro vezes o valor de R$ 5.250,00, referente à edição de 
quinhentos exemplares pela editora Scortecci. (NASCIMENTO, 2009, p. 225) 
 

No ano de 2005, o autor assumiu a Coordenadoria Literária na Se-
cretaria Municipal de Cultura de Suzano, produziu um vídeo-
documentário do Projeto Cultural Literatura no Brasil, lançou em parce-
ria com a Prefeitura de Suzano a revista “Trajetória Literária” (com mais 
de 20 escritores inéditos) e recebeu o 1º Prêmio Cooperifa. No ano se-
guinte, o romance “Graduado em marginalidade” foi indicado ao Jabuti, 
escreveu a peça de teatro “Toque de recolher”, lançou o livro de contos 
“85 Letras e um disparo”, começou um projeto de incentivo à leitura com 
palestras em escolas e presídios, e ingressou no curso de Letras da Uni-
versidade de Mogi das Cruzes. Em 2007, criou o projeto “Sarau nas 
escolas” e recebeu o 3º Prêmio Cooperifa. No ano seguinte, Sacolinha 
trouxe para a cidade de Suzano o escritor Ariano Suassuna e concluiu o 
curso de Letras. Em 2009, após um passeio pelo rio Tietê, escreveu o 
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romance ecológico “O homem que não mexia com a natureza”. No ano 
seguinte, publicou seu segundo romance “Estação terminal” e o livro 
infanto-juvenil “Peripécias de minha infância”. Em outubro do mesmo 
ano, foi convidado pela UNESCO e pelos Ministérios da Justiça, Cultura, 
Educação e Desenvolvimento Agrário para desenvolver o projeto “Uma 
janela para o mundo”, que incentiva a leitura para agentes e internos no 
Sistema Penitenciário Federal.  

Em 2011, organizou e lançou o CD de Literatura, projeto de áudio e 
vídeo em que 17 escritores interpretam seus textos sem auxílio de músi-
cas ou outros sons. Além disso, participou, junto a outros nove autores 
brasileiros, da antologia “Je suis Favela” publicada na França. Em abril de 
2013, Sacolinha lançou sua autobiografia “Como água do rio”, pela Aero-
plano Editora, parte da coleção Tramas Urbanas. E, em junho de 2019, 
lançou o livro de crônicas “Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser”, 
pela editora Selo Vasto Mundo. 

Sacolinha, desse modo, transita em vários meios de divulgação e de 
ativismo literário e cultural. O engajamento político e social é marca 
significativa de sua produção, pois é o que lhe permite estar em contato 
com outras realidades, bem como com outros autores que tematizam a 
favela. É um autor que vem da periferia, que ficcionaliza em suas obras o 
espaço de onde é originário e representa a favela vista de dentro, possibi-
litando, assim, que em sua ficção as mais diversas condições de vida dos 
moradores das margens da cidade sejam apresentadas. 

 
A Hora da Literatura Marginal-Periférica 

 
Quando perguntado sobre um livro que considera importante em 

sua trajetória de escritor, Sacolinha destaca que a sua produção está 
influenciada por dois autores: Carolina Maria de Jesus e José Saramago. 

 
Eu nem digo escritor, aliás eu não digo nem livro, eu digo escritores. Tem 
dois escritores que me inspiraram e me inspiram todos os dias. A primeira é 
uma mulher que fez com que eu me transformasse em escritor, logo depois 
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que eu li o livro dela, que antes eu escrevia para desabafar, e quando eu li o 
livro dela, eu comecei a escrever de uma forma mais séria. Eu tô falando de 
Carolina Maria de Jesus que eu conheci em 2002, aliás 2003, que eu comecei 
a ler em 2002, mas foi em 2003 que eu conheci o livro Diário de uma favela-
da, o Quarto de despejo: diário de uma favelada, da Carolina Maria de Jesus. 
Depois disso eu fui lendo outros livros dela como Diário de Bitita, entre ou-
tros, e falei ‘eu quero ser igual a Carolina Maria de Jesus! Eu quero escrever 
sobre a minha favela, sobre o meu povo, sobre o meu dia a dia!’. E o que me 
surpreende em Carolina Maria de Jesus é que ela nunca deixa de dizer o que 
ela tem para nos dizer. E aí eu vou dar um exemplo: quando eu morava em 
Itaquera, na Cidade Líder – ‘Cidade Líder’ é um bairro dentro do bairro de 
Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, fica bem atrás do Itaquerão, campo do 
Corinthians. Quando eu morava lá, eu morava com uma família de 11 pesso-
as: era eu, minha bisavó, minha avó, meu avô e meus tios. E a gente morava 
de aluguel, o dinheiro que entrava era para comprar arroz e feijão, e para 
pagar o aluguel, e raramente a gente tinha algum privilégio, como por exem-
plo poder fazer um doce e a família toda comer e poder repetir. E tinha um 
tio nessa casa, hoje ele é padre, mas quando ele morava com a gente, de vez 
em quando, ele fazia algumas guloseimas, por exemplo, um pudim. E quan-
do ele fazia esse pudim, como a gente era uma família muito grande, ele fazia 
só uma forminha, que era o que dava para fazer, era uma fatia muito fina 
distribuída para cada um de nós. E a gente tinha mania, eu e meus tios, que 
eu chamo de irmãos, porque eu fui criado com eles, a gente tinha mania de 
pegar uma colherzinha pequena e ficar degustando essa fatia de pudim bem 
devagarinho para que demorasse para acabar. E aquele que terminava pri-
meiro sofria mais, porque depois a gente ficava lá mostrando para ele ‘olha, 
eu ainda tenho pudim! Olha, o meu pudim ainda não acabou!’ E a gente fica-
va ali degustando. Eu dei esse exemplo para falar de Carolina. Depois que eu 
li Quarto de despejo: diário de uma favelada, eu fui descobrindo outros textos 
literários de Carolina, depois descobri que Carolina era compositora e canto-
ra também. Se você digitar no YouTube ‘Carolina Maria de Jesus 
compositora’, você ouve muitas músicas na voz de Carolina. Depois, através 
de pesquisadoras como Regina Dalcastagnè, Dinha Maria Nilda, enfim, várias 
pesquisadoras, Sirlene, João Pinheiro, a gente começou a descobrir outros es-
critos que tem de Carolina Maria de Jesus lá na cidade de Sacramento, onde 
ela nasceu, com a filha dela também aqui em São Paulo. E aí a gente foi des-
cobrindo e para mim Carolina Maria de Jesus é uma fatia de pudim, numa 
tarde da década de 1990, na Cidade Líder, em Itaquera, ela é inacabável, pre-
cisa de todo um estudo Carolina Maria de Jesus. E o outro autor, é um 
homem, português, chamado José Saramago, é um autor para mim muito 
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necessário posso citar para você o livro A caverna, onde ele reconta o mito de 
Platão e eu falo desse livro e falo desse mito no meu novo livro, numa crônica 
que eu falo de José Saramago. O livro que ele fala da morte, As intermitências 
da morte, também é fenomenal, é muito fantástico esse livro e fez com que 
eu mudasse muitas coisas na minha vida. E, também, A jangada de pedra 
onde a Península Ibérica vira uma jangada e sai navegando no oceano tam-
bém é um livro fantástico. E esses três livros fizeram com que eu começasse 
a escrever de uma forma diferente também. Saramago, ele é tido como um 
escritor comunista, porque ele gosta de dar voz aos vencidos na história ofi-
cial como os Josés, como as Marias, em Memorial do convento, ele resolve 
nomear cada um dos trabalhadores que carregaram aquelas pedras enormes 
para construir esse memorial e eu passei a escrever como José Saramago 
também. Eu procuro dar voz aos vencidos na história oficial, eu procuro citar 
nomes de pessoas também. Então, são os dois escritores que são fundamen-
tais na minha história, na minha escrita. (SACOLINHA) 
 

Carolina Maria de Jesus e José Saramago tornam-se para Sacolinha 
autores fundamentais quanto ao local de fala e ao modo de escrita. Caro-
lina, conforme o autor afirma acima, é determinante quanto ao exemplo 
que a escritora dá para Sacolinha, uma vez que há a identificação quanto 
ao local de fala dos dois, pois ambos vêm da favela e é desse espaço que 
escrevem. Por outra via, Saramago torna-se importante, pois a possibili-
dade de dar voz e a mudança de perspectiva em relação às personagens 
determinarão “como” Sacolinha escreverá as suas narrativas. Fica evi-
dente, contudo, que o primeiro livro da escritora, “Quarto de despejo: 
diário de uma favelada”, publicado em 1960, é um marco definidor na 
história do entrevistado. Com a leitura dessa obra, ele se identifica com a 
possibilidade de também escrever as suas histórias, possivelmente por-
que até então as leituras que Sacolinha fazia eram sempre de autores que 
não estabeleciam a mesma identificação que a escritora da favela do Ca-
nindé despertou. Mesmo assim, o escritor não esquece de destacar os 
problemas que a publicação de “Quarto de despejo” gerou e que muitas 
vezes a visão para esse livro é sempre daquele olhar externo e exótico. 

 
[...] Então assim, Carolina Maria de Jesus tem diversas possibilidades, mas que 
infelizmente na época em que foi publicada foi aquela coisa do glamour, foi 
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aquela coisa do exótico e a gente só está percebendo isso em Carolina Maria de 
Jesus agora. Quantos Sacolinhas, Sérgio Vaz, Dinha, Alessandro Buzzo poderi-
am ter surgido na época em que Carolina Maria de Jesus publicou. Mas, 
infelizmente, era uma época em que para você estudar, você tinha que ter con-
tatos, você tinha que ter alguém que era parente de não sei quem de uma 
escola que te colocava na escola. A gente não tinha a escola pública que a gente 
tem hoje. Então, antes da pessoa pensar em estudar, a pessoa também precisa-
va pensar em comer, em trabalhar ‘como é que a gente vai fazer para colocar a 
comida em casa?’ e depois começar a pensar em estudar, depois começar a 
pensar em ler Carolina Maria de Jesus. Então, acredito que muito que a gente 
tem hoje, muito do poder, do empoderamento que a gente tem hoje e do que tá 
sendo produzido hoje na periferia é graças a essa rainha chamada Carolina Ma-
ria de Jesus. Eu sou fruto de Carolina Maria de Jesus! (SACOLINHA). 
 

Nesse trecho, o entrevistado percebe uma tradição de autores e au-
toras que a partir dos anos 2000 começa a pensar em publicar e que 
foram influenciados pela escrita de Carolina. Sérgio Vaz, Dinha e Ales-
sandro Buzzo – assim como outros autores e autoras – surgem dentro 
dessa mesma perspectiva em contar as histórias da periferia “de dentro” 
da periferia, em produzir suas narrativas e poemas com um olhar dife-
rente daquele que até então vinha sendo dado “de fora”. Essa perspectiva 
pode ser percebida nos contos ou em algum dos romances de Sacolinha 
para perceber a relação que o autor possui com Carolina, seja na forma 
de seus textos, na linguagem ou na estética voltada para as relações in-
ternas da favela. Outro exemplo marcado pela influência da escritora do 
Canindé é o de Ferréz – escritor da periferia de São Paulo. Em entrevista 
concedida à antropóloga Érica Peçanha do Nascimento, publicada no 
livro “Vozes marginais na literatura”, Ferréz afirma: “pra mim, a primei-
ra autora marginal foi a Carolina de Jesus. Ela era negra, favelada e 
catava papelão. Escreveu o livro ‘Quarto de despejo’, que foi publicado 
em quarenta países, ganhou dinheiro, mas cometeu o erro de ‘entrar 
para a sociedade’” (NASCIMENTO, 2009, p. 236). Em outras palavras, 
poderíamos dizer que Carolina, dentro da produção da literatura margi-
nal-periférica “encabeçaria” um cânone dessa produção literária, apesar 
das diferenças com que ela olha para a favela, diferentemente dos outros 
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escritores contemporâneos. Gilmar Penteado, no texto “A árvore Caroli-
na Maria de Jesus: uma literatura vista de longe”, apresenta também 
uma lista de escritores e escritoras que foram também influenciados pela 
autora. Nesse trabalho, o autor faz um levantamento e estudo acerca do 
possível desencadeamento de uma tradição que a produção da autora 
possibilitou a partir da publicação de “Quarto de despejo”. 

 
O que importa é que Carolina não está sozinha. Vem bem acompanhada por 
Zeli, Vera, Dora, Francisca, Herzer, Lins, Vaz, Esmeralda, Buzo, Jocenir, 
Mendes, Laura e Ferréz e outros tantos de uma ramificação, um galho de 
uma árvore nascido a partir de Carolina. Todos, como ela, são sujeitos da 
narrativa, esse é o grande legado da catadora de papel que ainda precisa ser 
reconhecido. Talvez Carolina não tivesse consciência disso, mas devemos a 
ela o momento em que o morador da periferia deixa de ser objeto, rejeita o 
mediador letrado e passa a falar por si mesmo. (PENTEADO, 2016, p. 29) 
 

A mediação marcada pelo homem, hétero, branco, que era até então 
necessária para ler sobre a favela não é mais precisa. O objeto torna-se 
agora sujeito de sua escrita. E isso faz toda a diferença dentro de uma 
tradição literária que via na maioria dos casos esse outro a partir de este-
reótipos e de preconceitos. 

 
É. Como você bem disse, a autora era vista como uma coisa assim exótica, 
né? ‘Ah, alguém da favela que publicou um livro’. Então, o boom também foi 
responsável pelo esquecimento dela, então foi a autora conhecida ‘como au-
tora de um livro só’. Mas se ela tivesse viva ou tivesse dado continuidade na 
produção literária pelo menos até a década de 1990, ela seria conhecida como 
uma grande romancista, inclusive melhor do que Clarice Lispector. Carolina 
Maria de Jesus, infelizmente só teve o seu reconhecimento de fato agora, des-
sa penúltima década para cá por conta da periferia que é o povo que se 
enxergou na Carolina Maria de Jesus agora, é o povo que... A sua pergunta é 
muito complexa, eu precisaria de pelo menos uma hora para respondê-lo 
porque eu gostaria de falar das políticas públicas que colocou o nosso povo 
na frente do holofote. Então, por exemplo, depois do governo Lula que veio 
com Bolsa Família, que veio com Minha Casa Minha Vida, que veio com o 
ProUni, com um monte de projetos por exemplo que colocou essas minorias 
numa posição onde não precisasse pensar somente em trabalhar para colo-
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car o arroz e feijão em casa. Então, a gente chegou em uma posição onde a 
gente ‘Opa! Agora eu já tenho o arroz e o feijão na minha geladeira! Eu posso 
ter a possibilidade de pensar em estudar. Eu posso ter a possibilidade de 
pensar em mostrar a minha arte, a minha capoeira, a minha literatura, o 
meu teatro, a minha dança, o meu grafite!’ Então, quando esse povo começa 
a ficar numa posição em que você está tranquilo porque hoje você vai almo-
çar e você vai jantar, então você começa a ter a possibilidade de pensar em 
produzir a sua arte, de pensar em estudar, de pensar em ler. E é nesse mo-
mento que Carolina passa a ser reconhecida. É nesse momento que a gente 
tem tempo para ler e pensar ‘Caramba! Carolina Maria de Jesus, uma mu-
lher, negra, que morava na favela... opa! Parecida comigo!’ Então, é 
possível... Que foi o que aconteceu comigo, quando eu li Carolina Maria de 
Jesus, eu não queria só continuar lendo, eu queria também escrever e aí eu 
falei assim ‘Opa! Eu vou escrever então não para desabafar, eu vou escrever 
porque é possível!’ Carolina Maria de Jesus escreveu e foi reconhecida pelo 
que ela escrevia e deu voz às pessoas também. Carolina Maria de Jesus não 
era só uma escritora, Carolina Maria de Jesus se você for pegar o próprio li-
vro Diário de uma favelada, você consegue ver todo o empoderamento 
feminino, ela trabalhava na década de 1950. Uma mãe solo que cuidava das 
suas crianças sozinha e ao mesmo tempo sabia o que estava fazendo porque 
ela namorava, então ela tinha seus namorados, ‘olha, eu tô solteira, mas não 
sozinha! A hora que eu quiser eu vou ali e namoro com alguém’, olha que 
empoderamento! Isso na década de 1950! Lá atrás, alguém que enfrentava a 
favela. (SACOLINHA) 
 

A fala acima do escritor é significativa em vários aspectos relaciona-
dos à produção literária marginal-periférica. Mais uma vez, Sacolinha 
destaca a importância de reconhecimento do leitor de periferia naquilo 
que Carolina escreveu. A relação de alteridade e de identidade nos textos 
da escritora tornam-se determinantes para que outros percebam que 
também são capazes de fazer o mesmo, ou seja, romper com uma deter-
minação acerca do poder de fala, ou melhor, do poder de escrever a sua 
história. Além disso, Sacolinha percebe a importância das políticas públi-
cas durante a era Lula que deram condições sociais para que as pessoas 
não precisassem se preocupar exclusivamente com o sustento, mas que 
pudessem também produzir seus bens culturais e divulgá-los, ou seja, 
durante os anos 2000, aquele que era objeto torna-se agente de sua pro-
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dução, a mudança econômica possibilita que haja mudança intelectual e 
cultural nas periferias brasileiras. E Sacolinha torna-se também fruto 
dessa transformação, pois ao usar a locução pronominal “a gente” e o 
pronome possessivo “minha” em sua fala, deixa explícito que também é 
fruto dessas políticas. Essas duas marcas gramaticais são exemplo da 
transformação que há na literatura brasileira contemporânea. A media-
ção que era necessária, conforme o entrevistado apontou acima, torna-se 
dispensável. Se, baseado na argumentação de Spivak (2010), o subalterno 
não tem condições de falar por si, a apropriação e o reconhecimento dos 
bens culturais tornam-se fatores fundamentais na disputa por legitima-
ção da voz. O sujeito periférico entra na disputa por poder, mas mais do 
que isso, uma luta por poder falar. A velha hegemonia presente na litera-
tura brasileira começa a desmoronar e a hierarquia de poder – por mais 
que ainda exista – torna-se instável frente a produção literária marginal-
periférica. 

 
Então, a gente tem uma hegemonia na literatura que é uma hegemonia que 
existe também em outros setores da sociedade porque assim ‘eles’ vieram 
primeiro, já tinha isso então a gente foi colocando na nossa cabeça que é isso. 
Por exemplo, a literatura, ‘o que é a literatura? A Literatura é essa!’ Essa lite-
ratura canônica, engessada do homem branco, hétero, de meia idade e que 
não coloca nenhuma... assim como as novelas, né? Você percebe que rara-
mente você vê um deficiente lá, raramente você vê um... são todos 
personagens perfeitos que estão vivendo uma vida ‘perfeita’ também que é 
em algum momento acontece um conflito e aí dá o tesão de você ler a litera-
tura. Com essa mudança que eu acabei de citar para você na resposta 
anterior, passou a acontecer a partir dessa nossa penúltima década, ou seja, 
de 2000 para cá, eu acredito que daqui a alguns anos, vamos colocar aí cerca 
de dez, quinze anos a gente vai conseguir aumentar esse número significati-
vamente porque se você for pegar essas teses que estão sendo trabalhadas aí, 
inicialmente, quem é que tá nessas teses? Eu, o Sérgio Vaz, Ferréz, Alessan-
dro Buzzo, essa turma que teoricamente começou a aparecer aí depois dos 
anos 2000. Mas depois de nós, vieram muitos outros também né? Assim 
como eu vim através de Carolina Maria de Jesus, outros também vão vir 
através de mim, através de Sérgio Vaz, através de Alessandro Buzzo também. 
E aí de uma certa forma, a gente acaba inaugurando essas teses nas Acade-
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mias também e o preconceito também a gente vai quebrando. Porque esse 
trabalho que eu desenvolvo na escola, por exemplo, onde eu faço uma pales-
tra uma vez por semana em escola pública, além de eu divulgar meus livros, 
além de eu divulgar meu trabalho e incentivar a leitura, eu também quebro 
um pouco essa hegemonia porque os professores veem os alunos me abra-
çando, querendo tirar selfie, querendo ler meus livros, e falam ‘Caramba, né? 
Agora eu sei onde é que eu tava errando, porque eu tava querendo incentivá-
los com Machado de Assis, com José de Alencar, com Clarice Lispector, mas 
olha, eles tão lendo Sacolinha, tão lendo Sérgio Vaz. Então, vamos colocar is-
so no dia a dia da sala de aula!’ E aí, o que acontece? Muitos desses alunos 
que têm contato com a gente, amanhã eles vão fazer universidade e se forem 
fazer uma tese de literatura, eles não vão pegar Clarice Lispector ou Machado 
de Assis, que é interessante também, mas que já tiveram a sua hora. Eles vão 
pegar quem? Eles vão pegar o Sacolinha. Eles vão pegar o Sérgio Vaz. Vão 
pegar esses autores que estão fazendo um trabalho com eles nas escolas 
também, ou seja, acessibilidade é referência, é o reconhecimento de que nós 
que estamos ali desenvolvendo um trabalho, nós somos literatura também. 
Então, quando a gente começa a quebrar isso, a gente está plantando para 
daqui a dez, quinze anos, a gente começar a colher esses frutos também. En-
tão, você não vai ver só oitenta e poucas teses, a gente vai ver muito mais! 
Talvez a gente chegue a ser 30% dessas teses produzidas aí nos últimos 
anos. Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha que tem rendido 
alguns frutos sim, mas a gente está plantando! (SACOLINHA) 
 

Nessa fala, o escritor evidencia a importância da sua atuação nas es-
colas. Semanalmente, Sacolinha faz palestras nas escolas da rede pública, 
divulgando o seu trabalho e de outros escritores que também são oriun-
dos da periferia. Isso contribui para que a percepção sobre a produção 
literária brasileira não fique apenas nas obras que compõem um “câno-
ne” estabelecido, mas que aproxime também a realidade dos alunos com 
aquilo que é ensinado em sala de aula. 

Ainda no trecho acima, Sacolinha responde à pergunta acerca da in-
serção da literatura marginal-periférica enquanto tema de pesquisa de 
doutorandos e mestrandos no Brasil. Segundo o banco de teses da 
CAPES7, das 121.683 teses e dissertações, há apenas 64 dissertações de 

 
7 Cf. http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: ago. 2019. 
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mestrado acadêmico, 2 dissertações de mestrado profissional e 14 teses 
de doutorado que abordam o tema “literatura marginal”, ou seja, cerca 
de 15% da produção acadêmica brasileira está preocupada – dentro da 
grande área de conhecimento de Linguística, Letras e Artes – em estudar 
essa produção cultural. Mesmo assim, é um número baixo se comparar-
mos ao total de publicações e mesmo ao número de pessoas que moram 
em periferias no Brasil. Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado pelo Folha Política8, cerca de 
11.425.644 pessoas, aproximadamente 6% da população, moram em 
favelas. 

 
Considerações Finais 

 
Por fim, o Escritor comenta a respeito de seu novo livro lançado em 

julho de 2019. 
 
O Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser, ele é um livro que vem falar o 
que o título diz, né? Dente-de-leão é uma planta, é uma Panc9, que é uma 
planta comestível, que pode evitar muitas doenças e ao mesmo tempo ela re-
presenta leveza porque ela tem aqueles folículos que você assopra e ela sai 
voando, e é uma semente também que quando cai em algum local, em algum 
lugar, ela renasce, então é vida, é leveza. E a ‘sustentável leveza de ser’, além 
de trabalhar com ‘leveza’ no título, é também uma brincadeira com o livro do 
Milan Kundera, A insustentável leveza do ser, e eu brinco com a ‘sustentável 
leveza de ser’. E por que tudo isso? Como eu disse para você no início da mi-
nha fala, eu estou com 35 anos, eu estou relativamente bem, falando agora 
nessa minha época, tenho duas filhas, estou casado, eu moro na minha casa 
que eu construí com o meu trabalho, com o meu tempo, com o meu suor. E 
com relação às respostas que eu te dei anteriormente, eu disse que primeiro 
a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa ter o nosso arroz e feijão na 
geladeira, a gente precisa estar bem para ter olhos de ver, como diz o Sara-
mago, olhos de ver, se você tem olhos de ver, vede. Então, nesse momento 
que eu estou, eu acredito que eu tô muito melhor do que ontem, eu estou 

 
8 Disponível em: http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/113685444/mais-de-11-milhoes-vivem-em-favelas-
no-brasil-diz-ibge. Acesso em: ago. 2019. 
9 As PANC são plantas comestíveis, mas poucas pessoas sabem. 
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muito melhor do que os meus anos anteriores, eu consigo estar numa posi-
ção que eu consigo ver melhor as coisas. Eu consigo ver com outro olhar. 
Então, esse livro ele vem falar de leveza no sentido de que nós temos na soci-
edade os corintianos e os palmeirenses, aí um grita ‘Corinthians!’ e o outro 
grita ‘Palmeiras!’, e ninguém se ouve. A gente tem no país a direita e a es-
querda, um grita ‘direita!’ e o outro grita ‘esquerda!’, e ninguém se ouve. 
Então, a gente tá vivendo um momento em que tá todo mundo gritando, tá 
todo mundo doente, tá todo mundo lutando por A ou B e ninguém enxerga, 
por exemplo que nós estamos bebendo uma água envenenada, ninguém en-
xerga, por exemplo, que as quitandas estão desaparecendo e as farmácias 
estão aumentando assustadoramente, ninguém enxerga que o alface, que a 
couve que a gente tá comendo está lotada de veneno é uma bomba de vene-
no. E eu venho falar sobre isso no livro. Nunca se viu tanta criança nascendo 
com malformação fetal, nunca se viu tanta gente doente nos hospitais como 
a gente tá vendo agora e isso eu acredito que tem a ver também com água 
que a gente ingere, com a comida que a gente come e com a falta de ver com 
olhos de ver, de conversar com as pessoas, de trocar ideia, de fazer o que a 
gente fazia antes, a gente não ficava tão doente antes quanto a gente tá fi-
cando agora, ficar sentado em frente a nossa casa conversando, fazer uma 
fogueira, sabe? A gente tá vivendo num mundo doente cada dia mais. Então, 
eu sou esse terceiro viés. Tem um gritando aqui, outro gritando aqui, eu es-
tou no meio falando para as pessoas ‘calma, gente, calma! Antes da gente 
lutar pela nossa aposentaria, a gente tem que lutar para beber uma água de 
qualidade, antes da gente lutar pela nossa vida com uma arma para proteger 
a nossa vida, a gente tem que lutar para comer um alimento de qualidade. 
Porque você vai morrer no meio do caminho, no meio dessa luta, porque o 
que você tá comendo é venenoso, porque o que você tá comendo vai te dar 
depressão, vai te dar síndrome do pânico, vai te trazer uma doença mental’ e 
a gente acaba não enxergando tudo isso. E é isso o que eu venho tratar no li-
vro Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser, por isso crônicas porque eu 
emito a minha opinião em muitos momentos, eu emito o meu olhar em mui-
tos momentos desses textos literários. É o meu primeiro livro de crônicas 
porque na prosa eu tenho romance, tenho conto e ainda não tinha crônica, 
então é o primeiro livro de crônicas, também é o primeiro livro do Selo Vasto 
Mundo. Vasto Mundo é um projeto literário que eu criei baseado no conto da 
minha parceira Maria Valéria Rezende que é escritora lá da Paraíba que fez o 
trabalho comigo nas penitenciárias federais tem um conto dela chamado 
‘Vasto Mundo’, onde através de um momento em que um personagem olha o 
horizonte, ele percebe como é vasto o mundo e a leitura é isso na minha vida. 
Toda a vez que eu abro um livro, pra mim é um horizonte, eu percebo que o 
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mundo, ele é vasto, é muito além do meu mundinho, do meu dia a dia, do 
meu bairro aqui. Por isso eu criei esse projeto chamado ‘Vasto Mundo’ e ago-
ra virou um selo também que está publicando esse meu primeiro livro de 
crônicas aí também. É um livro que eu estou gostando muito, pra mim, ele é 
muito melhor do que todos os outros livros que eu escrevi, em todos os sen-
tidos é um livro que está saindo 100% da forma como eu quero, como eu 
escrevi e como eu cuidei, sabe? É um filho que nasceu, que eu troquei as 
fraldas e tal, e agora eu tô vendo vir ao mundo de fato da forma que eu que-
ro. (SACOLINHA) 
 

Talvez, poderíamos dizer que todo o projeto literário de Sacolinha 
se mova em torno da frase de Saramago, citada nessa parte da entrevis-
ta: “olhos de ver”. É por meio dos olhos desse escritor da periferia 
paulistana que vemos tantas outras histórias em suas narrativas. Perce-
ber esse olhar “de dentro” da favela se torna a única tarefa do leitor. 
Percorremos os becos e as vielas por onde o autor circulou e ainda circula 
acompanhados de um narrador que não nos abandona, que nos mostra 
histórias de vidas de pessoas comuns, sem estereótipos e sem preconcei-
tos, jovens que lutam para ter voz, para conquistar o seu lugar em uma 
sociedade que muitas vezes lhes nega o seu espaço. Ler Sacolinha é isso, é 
saber que estamos enveredando para dentro da periferia paulista, mas 
que veremos histórias que, antes de tudo, são vistas com olhos de ver. 
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“Eu gostaria de ser visto em nossa terra chamada Afrika”: 
Carta e Autobiografia de Omar ibn Said (1770-1864) 

 
Caio F. Flores-Coelho 1 

 
Tradução lusófona e comentário por Caio F. Flores-Coelho 

 
 
Sobre a Tradução 
 

As narrativas de próprio punho feitas por pessoas que foram escra-
vizadas nos continentes americanos possuem certo índice de raridade. 

 
1 Professor do Curso de Licenciatura em História do Instituto Superior de Educação Ivoti/ISEI, Aluno do Doutorado 
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Majoritariamente, esta população era iletrada e não se considerava, à 
época, como um intento intelectual válido o esforço de escrita destes 
relatos de vida, salvo a condição de item curioso.  

Daí parte o interesse dessa autobiografia elaborada por Omar ibn 
Said em 1831, a pedido do “Xeque Hunter”2. Ao contrário da maioria da 
população escravizada, Omar fazia parte de uma minoria de escravizados 
letrados, por fazer parte de uma elite muçulmana letrada no território do 
atual Senegal e por ter sido sequestrado depois de adulto. Omar pôde 
levar consigo para o território americano os conhecimentos adquiridos 
ao longo de uma vida de estudos. Ele é autor de uma série de manuscri-
tos para além de sua autobiografia. Em sua maior parte, estes textos 
eram reescritas memorizadas de passagens e suras do Alcorão. 

É preciso salientar que a tradução da autobiografia de Omar ibn 
Said apresentada aqui não foi feita diretamente do texto original em 
árabe para a língua portuguesa. Ela se baseia principalmente na tradução 
feita pelo Reverendo Isacc Bird (SAID, 1864), com consulta e comparação 
com a tradução que foi publicada na American Historical Review em 
19253. Estes e outros documentos fazem parte da Coleção Omar ibn Said, 
hoje pertencente à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Esta 
coleção foi organizada pelo abolicionista Theodore Dwight (1796-1866) e 
liberada para consulta pública apenas em 2017 (CORRÊA, 2019), após ser 
redescoberta por seu último dono privado Derrick J. Beard. Por isso, 
acreditamos que esta tradução contribui para a expansão do campo de 
pesquisa sobre a escravatura no território americano. 

Esta autobiografia de Omar ibn Said se trata do único escrito em 
árabe feito por um escravizado nos Estados Unidos e foi a única a não ser 
publicada pelo “proprietário” do autor do texto, por isso tida como mais 
autêntica (LIBRARY OF CONGRESS, s/d). 

 
2 Ainda não foi indicado nas pesquisas realizadas até aqui quem é o Xeque Hunter (Sheik Hunter, na tradução 
inglesa original) a que se endereça esta narrativa. 
3 SAID, Omar ibn. 1925. 
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Traduzir sempre é uma interferência indesejada em um texto. Em 
um sentido ideal, conseguiríamos manter o texto original e possibilitar 
amplo acesso a ele, mas as barreiras linguísticas fazem com que a tradu-
ção seja necessária. Caminhar o percurso da tradução mantendo um 
equilíbrio entre a sensação de antiguidade do texto original, a métrica do 
desencadeamento de palavras e a inteligibilidade é impossível. Então, 
como sempre, a tradução se trata de um caminho de escolhas. A maior 
parte dos nomes e suas grafias foram mantidos no original, com exceção 
de “Mohammed”, traduzido para “Maomé”, quando se refere ao profeta 
islâmico. A colocação de vírgulas de textos em língua inglesa não seguem 
as mesmas regras da ortografia portuguesa, nesse sentido busquei um 
equilíbrio entre a inteligibilidade do texto para um leitor lusófono e a 
manutenção da sensação de repetições. As palavras repetidas, em sua 
maior parte, também foram mantidas, com exceção da palavra “heaven”, 
que na tradução pode ser entendida como “paraíso” e “céu”. Optei pelo 
primeiro sentido na maior parte dos casos, fora uma exceção quando a 
segunda fazia mais sentido pela analogia que Omar fez na frase com a 
figura de pássaros. 

Certos registros de oralidade estão muito presentes no texto, como 
fica claro neste esclarecimento sobre as repetições que se encontram ao 
longo da autobiografia. Isso se dá pelo fato de que a “cultura escrita” em 
que Omar foi ensinado e treinado tem uma relação diferente entre o oral 
e o registro escrito, quando comparada com a cultura escrita latina. O 
livro sagrado muçulmano é tradicionalmente escrito em língua árabe e 
sua confecção necessitava que ele fosse recitado conforme era escrito. A 
recitação fazia com que cada exemplar do Alcorão se tornasse um objeto 
sagrado, que incorpora fala e escrita. Este processo de transformar a 
escrita em fala e vice-versa fez com que a maior parte dos textos que 
compõem o livro sagrado tenha como índice de referência certos recur-
sos miméticos de memorização; muitas repetições e ênfases tônicas, para 
além da métrica de cada verso. Não é de se admirar que Omar ibn Said 
pôde copiar de memória algumas passagens do livro sagrado depois de 
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ter sido levado para os Estados Unidos. Isso também explica o próprio 
fato de que Omar sabia falar e escrever em árabe, apesar desta não ser 
sua língua materna e de que, como ele mesmo afirma, tenha esquecido 
muito do que aprendeu.  

A pretensão inicial deste trabalho era apenas traduzir a supracitada 
autobiografia de Omar ibn Said escrita em 1831, mas ao deparar-me com 
o texto em sua completude e, especialmente, o contexto com o qual Omar 
enuncia suas narrativas, achei que seria mais proveitoso incluir neste 
esforço a tradução de um carta que ele escreveu em 1819. A tradução 
desta carta, porém, será feita a partir da tradução à língua inglesa feita 
por John Hunwick e publicada no Journal of Arabic and Islamic Studies 5 
de 2003-2004. Ao contrário da tradução da autobiografia feita pelo Reve-
rendo Isacc Bird, Hunwick (2003-2004) segue as regras clássicas de 
tradução de documentos manuscritos: com a numeração das linhas, o 
apontamento das partes ilegíveis e um comentário específico sobre a 
forma com que Omar ibn Said escreve. Decidi fazer um ordenamento 
cronológico das traduções, portanto primeiro se encontra neste artigo a 
carta de 1819 e depois a autobiografia de 1831. 

Ao longo da leitura, o próprio nome de Omar ibn Said vai mostrar a 
inconsistência de uma coesão de escrita entre autores e diferentes traduto-
res. O nome oficial que aparece na Coleção da Biblioteca do Congresso 
americano é Omar ibn Said, tal qual no título deste artigo. Já Hunwick o 
nomeia como Umar B. Sayyid. Isacc Bird traduz seu nome como Omar bin 
Saeed no título da autobiografia e no meio do texto o escreve como Omar 
ibn Seid. O que precisa ser explicitado aqui é que o ibn, B. ou bin se refere à 
uma palavra árabe que indica “filho de”, não sendo portanto o ibn Said, 
qualquer que seja a sua escrita, um sobrenome tal qual compreendemos no 
Brasil ou nos Estados Unidos. Acredito que o uso mais correto da palavra, 
para fins dessa tradução, seria ibn, tal qual vemos o nome da coleção de 
documentos da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Porém, por 
uma questão de coesão interna de cada tradução, mantive o escrito original 
de cada uma. Da mesma forma, a escolha de nomeá-lo Omar no título 
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deste artigo se deve apenas ao fato de que esta escrita é mais comum para 
um leitor lusófono e ao fato de ser o mesmo nome colocado no título da 
Coleção de onde saíram estas fontes históricas. 

Segundo Hunwick (2003-2004, p. 62), Omar sempre escreve a se-
gunda parte de seu nome como s-y-d (que deve ser lido como “sayyid”), e 
que no Oeste Africano esta palavra é raramente usada como um nome. 
Normalmente, ela é usada para se referir a um acadêmico religioso. Isso 
encontra apoio na própria autobiografia quando Omar intitula Jim Owen 
como Seid, o que não fazia sentido até ser compreendido o subtexto de 
que, de certa forma, ele também pode ser considerado um acadêmico 
religioso por seu estudo da Bíblia. Ao fim, conclui Hunwick, que o nome 
do pai de Omar nunca foi dado em seus escritos (AUSTIN, 1984, p. 476), 
ou ao menos, fica a dúvida. 

 
A Vida de Omar Ibn Said 

 
Sobre a estrutura narrativa dos dois textos, fica claro que Omar ibn 

Said passa a maior parte do tempo recorrendo a citações corânicas para, 
aos poucos, dizer a que veio. Parece-me que é “mais fácil” recorrer ao 
discurso religioso islâmico a fim de interpelar seus leitores para que en-
xerguem Omar como um temente a Deus tal qual seus captores. Ao 
mesmo tempo, grita aos olhos a sensação de crença em Deus para repa-
rar as injustiças do mundo e o fato de que Ele só sobrecarrega “cada alma 
com o que ela pode carregar”. A gestalt que pode ser depreendida desta 
construção (ROSENTHAL, 2000) é que Omar enuncia um discurso apa-
rente de moral religiosa, mas no subtexto tenta aplicar um apelo para 
que sua condição seja modificada. 

Por outro lado, fica aparente que para Omar é mais corriqueiro reco-
piar os textos que memorizou ao longo de sua educação do que elaborar 
novas formas de expressão próprias para falar o que deseja. Observando 
estes não-ditos, fica latente que ele considera que a família Owen o “trata 
bem” (ao menos em comparação com outros cristãos), mas que, ao mesmo 
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tempo, ele gostaria de ser levado de volta para seu continente. Fica claro 
que ele afirma um discurso de conformidade que pode ser entendido como 
uma resistência sub-reptícia, como por exemplo no fato de ter se converti-
do ao cristianismo, mas não se considerar pertencente às “terras cristãs”, 
ou como ele mesmo escreve “Agora eu rezo: ‘Pai Nosso' etc.” Esta constru-
ção de alteridade se coloca presente e, apesar de não escrito, expressa a 
abjeta condição que ele crê estar ao ser um seguidor da verdadeira fé, mas 
ter sido escravizado de qualquer forma. 

O que ele quis nos contar? Especialmente, que é um ser temente a 
Deus, que foi retirado de seu lar por homens perversos, vendido para os 
cristãos e levado para a terra cristã; que gostaria de voltar para a África, 
para o território Fula de onde havia sido levado, o que acaba não se cum-
prindo já que Omar morre em 1864, passados seus 90 anos, ainda 
escravizado pela família Owen.  

Mas o que ele não diz? Sabemos que ele nasceu na região de Futa-
toro, onde hoje é o Senegal, perto de 1770, em uma família abastada da 
etnia Fula (POWELL, 1970; AUSTIN, 1984). Ele afirma ter estudado por 
25 anos os textos sagrados. Foi capturado por forças não muçulmanas4 
nesta região entre 1806-1807, sequestrado e vendido como escravo na 
Carolina do Sul. Segundo seu próprio relato, ele fugiu de Charleston, na 
C. do Sul, até Fayetteville, na Carolina do Norte, onde foi descoberto 
rezando por homens brancos (Handah/Hunter) que o colocaram à venda 
novamente. Neste momento, ele foi comprado pelo irmão5 de um (futuro 
neste momento) governador da Carolina do Norte (POWELL, 1970). Em 
1819, ele escreveu uma carta endereçada a John Owen (SAID, 2003-
2004), irmão de seu proprietário, pedindo que fosse retornado à África e 
em 1831 escreveu uma autobiografia (SAID, 1864; 1925). Estes e outros 
escritos foram feitos na língua arábica. Por seus contemporâneos, ele 
recebeu uma série de apelidos, entre eles: Moro, Uncle (tio) Moreau e 

 
4 No Oeste Africano, muçulmanos não escravizavam outros muçulmanos, mas isso não impedia a escravização de 
pessoas de outras religiões/grupos étnicos. Muçulmanos também não comprariam um escravo muçulmano, mas os 
cristãos, sim, como foi o caso que ocorreu com Omar. 
5  James “Jim” Owen (1784-1865), político, empresário, branco etc. 
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Prince (Príncipe) Omeroh. Hunwick (2003-2004) aponta que alguns 
destes contemporâneos acreditavam que ele era “de sangue real” do que 
ele discorda pela análise da educação escrita que Omar professa em seus 
textos. Ele ainda põe em dúvida o fato de que Omar tenha de fato estu-
dado os textos sagrados por 25 anos, como ele afirma, pelos erros e más 
interpretações que encontrou nestes textos. 

A própria conversão ao cristianismo anunciada em certas passagens 
por Omar é posta em dúvida, entre outros motivos pelo fato da enuncia-
ção de “Jesus, o Messias” estar de acordo com a tradição corânica. A 
simples leitura da autobiografia, especialmente, atesta isto, concluindo-
se, portanto, que esta “conversão” foi, na verdade, uma estratégia em-
pregada para tentar dissuadir seus captores de mantê-lo no território 
americano. Especialmente na carta de 1819, isso fica claro. Todas as pas-
sagens da carta são rememorizações dos textos sagrados do Islã, exceto a 
alínea 11 da página 2: “Eu gostaria de ser visto em nossa terra chamada 
Ãfrikã, em um lugar no rio chamado K-bã/K-bya”, e a alínea 2 da página 
1 e parte da alínea 3 da mesma página. A memória da vida de Omar ado-
ta certas noções que podem ser descritas como míticas, em um sentido 
arquetípico. Esta natureza presente em certas histórias de vida, como 
descritas por Passerini (1993, p. 36), se justifica nesta análise pela forma 
com que é construída a cosmovisão de Omar, pois, em sua perspectiva, a 
terra e as sete camadas do paraíso conformam um único desenho, feito 
por Deus, e que a condição humana se dá nas relações entre temor a 
Deus e o pecado. Não resta dúvida de que Omar apelou mais de uma vez 
a seus captores para sua libertação e retorno à África, crendo que isto era 
a vontade divina. Infelizmente, restou irrealizada. 

 
Carta de Omar ibn Said para John Owen, escrita originalmente em árabe no ano de 
1819, traduzida para a língua inglesa por John Hunwick e publicada na Journal of Arabic 
and Islamic Studies 5 (2003-2004). Esta tradução lusófona foi feita por Caio F. Flores-
Coelho em junho de 2019. 
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Tradução 
Carta de Umar B. Sayyid para John Owen (1819) 

 
Página 1 

1. Louvado seja Deus que criou todas as criaturas de forma a adorar-Lhe, 
para que assim Ele pudesse pôr em teste suas obras e suas palavras, e 
suas circunstâncias no mundo. 

2. Múltiplas saudações ao Major John Owen e a quem se aprouver com ele 
desta comunidade de cristãos no local, cidade, chamada 

3. Ruli (Raleigh). E (Deus) é o Primeiro, o Único sem um início, e o Último, 
o Sempre-Eterno sem fim. “Digo após abrir (meu) discurso 

4. com louvor do Uno Possuidor de maestria, o Todo-Poderoso”.............. 
..........................................................[ilegível] 

5. ………………..…[ilegível] Bondade vem de Deus e de ninguém mais. 

6. [Desenho geométrico com escrito interno: Xeque ‘General' Jim Owen] 

7. Novembro 1419 (1819). “É o masculino para vós e o feminino para Ele? 
Esta é uma divisão das 

8. mais injustas. O que são eles a não ser nomes que vós e vossos ancestrais 
colocaram neles, para o que Deus não deu {nenhuma autoridade}?” 

9. Bondade vem de Deus e de ninguém mais. “Que possa as duas mãos de 
Abu Lahab6 perecer e que ele possa perecer. Sua riqueza não irá benefi-
ciá-lo, nem o que [ele ganhou].” 

10. Peço-vos por Deus, Oh vós que tens cabelos grisalhos já crescidos, o que 
esperas? Tens refletido, oh meu irmão, sobre a culpa? 

11. Ou és louco ou és tolo? E vosso cabelo e vosso coração são ambos negros. 

Página 2 
1. “Digo após [meu] discurso de louvor ao Uno possuidor de toda maestria, 

o Todo-Poderoso”. A bondade vem de Deus  

2. e de ninguém mais. “O Mensageiro acreditou no que foi enviado a ele {de 
seu Deus, assim como acreditaram os crentes. Todos acreditaram em 
Deus} e Seus anjos e Seus livros e Seus mensageiros. Não fazemos dis-
tinção 

3. entre qualquer de Suas mensagens. E eles dizem: “Ouvimos e obedece-
mos. [Dê-nos] Vosso perdão, Oh nosso Senhor, pois em Vós está a 
jornada [final]. Deus não sobrecarrega a alma 

 
6  Tio paterno de Maomé que, segundo a tradição, se opôs aos ensinamentos do Profeta e está no inferno. 
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4. com nada além da sua capacidade de suportar. É recompensada pelo [bem] 
que merece, e paga pelo [mal] que comete. Oh nosso Senhor, não nos im-
ponha a tarefa se esquecermos ou cairmos em erro. … Oh nosso Senhor, 

5. não nos sobrecarregue com o que nós não temos força para suportar, e 
perdoa-nos e tenha misericórdia de nós. Tu és nosso Senhor, então aju-
da-nos contra 

6. os descrentes.” Eu ouvi o dito do Deus Altíssimo, “Qualquer um que faça 
uma boa ação, esta será contada em favor de sua alma, e qualquer um 
que cometer o mal, este será contada contra ele”. 

7. Eu ouvi o dito do Deus Altíssimo, “Qualquer um que cuidar da necessida-
de de um crente, quem cuidará de sua necessidade será Deus, ‘no dia em 
que um homem fugir  

8. de seu irmão e sua mãe e seu pai e sua esposa e seus filhos. Todo e qual-
quer homem naquele dia terá uma questão com que se preocupar'”. 

9. Eu ouvi o dito do Deus Altíssimo, “Qualquer um que cuidar da necessida-
de de um crente, quem cuidará de sua necessidade será Deus, ‘no dia em 
que nenhuma alma terá poder para fazer nada por outra alma, 

10. a questão naquele dia pertencerá a Deus'”. “Um dia no qual um homem 
verá o que suas mãos têm lavrado e o descrente dirá, ‘Terá sido eu  

11. pó?'” Eu gostaria de ser visto em nossa terra chamada Ãfrikã, em um lu-
gar no rio chamado K-bã/K-bya7. 

12. “Abençoado é Ele em cujas mãos está o domínio, e é Dele o poder sobre 
todas as coisas. Ele que criou a morte e a vida para que possas ser testa-
do para ver qual de vós 

13. tem feito o melhor, pois ele é o Poderoso, o Perdoador. Ele que criou os se-
te paraísos em camadas. Não vês na criação do Misericordioso nenhuma 

14. desarmonia. Olha de novo agora, vês alguma falha? Retorna teu olhar 
outra vez e outra vez; vosso olhar retornará para vós enfraquecido e  

15. debilitado. Nós adornamos o paraíso inferior com luzes e as fizemos ob-
jetos para jogá-las nos demônios, para quem preparamos uma punição 

16. de chamas. E para aqueles que não creem em seu Senhor há a punição 
do inferno. Que fim terrível! Quando eles forem jogados nele, ouvirão 

17. os rugidos, conforme estes vão subindo, quase que explodindo em fúria. 
Toda vez que um grupo for jogado lá, seus guardiões perguntarão, 

 
7 Hunwick (2003-2004) aponta que pela forma fonética da escrita, Omar possivelmente está se referindo ao Rio 
Gambia, apesar de que a palavra usada para rio no original pode ser entendida como qualquer corpo largo de água 
(bahr). O mesmo, aponta ele, se aplica na autobiografia que foi traduzida em 1864, em que foi traduzido por Bird 
como “grande mar”. 
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18. ‘Nenhum aviso veio até vós?' E eles dirão, Se tivéssemos ouvido ou pres-
tado atenção, não moraríamos nas Chamas'. 

19. E eles confessaram seus pecados, mas muito removidos [da misericórdia 
de Deus] estão os moradores das Chamas. Aqueles que temem seu Deus 
quando Oculto gozarão de 

20. perdão e grande recompensa. Fale secreta ou abertamente; Deus sabe o 
que está em vossos corações. 

 
Autobiografia de Omar ibn Said, escrita originalmente em árabe 

no ano de 1831, traduzida em manuscrito para a língua inglesa pelo Re-
verendo Isacc Bird entre 1860?-1864. Esta tradução lusófona foi feita por 
Caio F. Flores-Coelho em junho de 2019 e, ao longo de sua tradução, 
comparada com a tradução inglesa publicada na The American Historical 
Review em 1925. 

 
Omar bin Saeed 

 
(Tradução de) Manuscrito, No. 1 ~ (por Rev. J. Bird) 

 
Em nome de Deus, o piedoso, o gracioso - Deus conceda sua bênção sobre 
nosso Senhor Maomé. Abençoado seja Ele em cuja mão está o Reino e que é 
Poderoso; Aquele que criou a morte e a vida, que Ele possa fazer de ti o me-
lhor de Seus trabalhos; pois Ele é o exaltado; Ele é o perdoador (de pecados), 
que criou sete paraísos, um sobre o outro. Discernes tu algo insignificante na 
Criação? Vês algo sem valor? Traz sinceridade à tua visão. Torna teu olhar 
para dentro, porque estás doente. Deus adornou os paraísos e a terra com lu-
zes, o que nos fez alvo para os demônios e por nós deu para eles uma 
punição dolorosa, e para aqueles que desacreditarem em Nosso Senhor, resta 
a punição do Inferno e as dores do corpo. Qualquer um que se associar com 
eles ouvirá o borbulhar do caldeirão. E o que é jogado lá pode perfeitamente 
representar aqueles que sofrem sob a ira de Deus. Pergunte a eles se um pro-
feta não foi enviado a eles. Eles dirão: “Sim; um profeta nos veio, mas lhe 
mentimos. Nós dissemos: Deus não nos mandou nada, e tu és um grave er-
ro.” Eles dirão: “Se tivéssemos escutado e sido sábios, nós não estaríamos 
agora sofrendo a punição do Onisciente.” Então eles confessam que pecaram 
ao destruir os seguidores do Onisciente. Aqueles que temem seu Senhor e 
professam seu nome, recebem perdão e grande honra. Guardem suas pala-
vras, (pecadores!), saibam que Deus é todo-sábio em todas as suas 
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manifestações. Não veem na criação que Deus possui todas as habilidades? 
Que ele fez para vós o caminho do erro, e que ali caminhaste, e que escolhes-
te viver sobre o que teu deus Nâsur forneceu. Acredites Naquele que habita o 
Paraíso, que fez a terra para ser teu suporte e para te dar alimento. Acredites 
Naquele que habita o Paraíso, que mandaste a ti um profeta e a quem deves 
compreender como um professor (que Ele te enviou). Aqueles que estiveram 
aqui antes dele lhe enganaram (a respeito de seu profeta. E como eles vieram 
a rejeitá-lo? Não viram eles o Céu acima deles, tal como os pássaros do ar re-
cebem com prazer o que lhes é enviado? Deus olha por todos. Acredites: é 
Ele que supre tuas necessidades, que possas receber Seus presentes e apro-
veitá-los, e tenhas grande prazer com eles. E agora continuas tu no erro ou 
anda no caminho da justiça. Diz-lhes: “Ele que te observa com carinho e que 
fez para ti os paraísos e a terra e que te dá prosperidade, Ele que tu pensas 
com menosprezo. Foi Ele que te cultivou na terra e para quem logo retorna-
rás.” Mas eles dirão: “Se tu é um homem de palavra, diz-nos quando esta 
promessa se cumprirá?” Dí-lhes: “Deus não o sabe? E não sou eu um eviden-
te Profeta? Quando aqueles que desacreditam verão as coisas se 
desenrolarem diante de seus olhos, ali então será dito ‘aqui estão as coisas 
sobre as quais fizeste questionamentos'. Viste que Deus destruiu-me ou 
aqueles comigo? Ou talvez Ele nos tenha mostrado misericórdia? E quem irá 
defender o descrente de uma punição miserável?” Diga; “O conhecimento é 
de Deus.” Diga; “Não viste que tua água se tornou impura? Quem vai trazer 
para ti água fresca da fonte?” 
 

~§~ 
 
Oh! Xeque Hunter, Eu não consigo escrever a minha vida porque esqueci 
muito de minha própria língua, assim como o arábico. Não sejas duro comi-
go meu irmão. ~ A Deus sejam pagas muitas gratidões por sua grande 
misericórdia e bondade. 
 

Página 14 ~ 
 
Em nome de Deus, o gracioso, o misericordioso, supremo em bondade e gen-
tileza, e graça e que é merecedor de todas as honras, que criou todas as 
coisas para seu serviço, mesmo o poder de ação e de fala do homem. 
 

----- 
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De Omar para Xeque Hunter 
Pediste para que escrevesse minha vida. Eu não sou hábil para o fazer por-
que esqueci muito da minha própria, assim como da linguagem arábica. Nem 
posso eu escrever gramaticalmente bem e de acordo com o verdadeiro idio-
ma. Por isso, meu irmão, peço, em nome de Deus, que não me censures, pois 
sou um homem de olhos fracos e de corpo fraco.  
Meu nome é Omar ibn Seid, meu lugar de nascimento foi Fut Tûr8, entre dois 
rios9. Eu procurei conhecimento sob a instrução de um xeque chamado Maomé 
Seid, meu próprio irmão, e de Xeque Soleiman Kembeh e Xeque Gabriel Ab-
dal10. Continuei meus estudos por vinte e cinco anos e depois retornei para 
meu lar, onde eu permaneci por seis anos. Então, veio para nosso local um 
grande exército que matou muitos homens, e me tomou e me trouxe para o 
grande mar, e me vendeu para a mão dos cristãos que me acorrentaram e me 
enviaram a bordo de um grande navio e nós velejamos sobre o grande mar por 
um mês e meio, quando chegamos a um lugar chamado Charleston na lingua-
gem cristã. Ali, eles me venderam para um homem pequeno, fraco e perverso, 
chamado Johnson, um completo infiel, que não tinha nenhum temor a Deus. 
Pois, eu sou um homem pequeno e incapaz de fazer trabalhos pesados, então 
eu fugi das mãos de Johnson e após um mês vim a um lugar chamado Fayd-il11. 
Aqui eu vi algumas grandes casas. Na nova lua, eu fui a uma igreja para orar. 
Um rapaz me viu e cavalgou até a casa de seu pai e o informou que ele tinha 
visto um homem negro na igreja. Um homem chamado Handah12 e outro ho-
mem vieram com ele sobre cavalos, atendidos por uma matilha de cachorros. 
Eles me tomaram e fizeram-me ir com eles por vinte milhas até um lugar cha-
mado Fayd-il, onde eles me colocaram em uma grande casa de onde eu não 
podia sair. Eu continuei na grande casa (que na língua cristã eles chamam de 
cadeia) dezesseis dias e noites. Uma sexta-feira, o carcereiro veio e abriu a por-
ta da casa e eu vi um grande número de homens, todos cristãos, alguns dos 
quais me chamaram, “qual é seu nome? É Omar ou Seid?” Eu não entendi sua 
língua cristã. Um homem chamado Bob Mumford me pegou e me levou para 
fora da prisão e eu estava muito satisfeito por ir com eles para seu lugar. Eu fi-
quei com Mumford por quatro dias e noites, e então um homem nomeado Jim 

 
8  Região de Futa-Toro, onde entre 1776-1861 se desenvolveu um imamato (estado) teocrático do povo de fala Fula, 
no território do atual Senegal. 
9  Possivelmente, ele se refere aos rios Senegal e Falémé (HUNWICK, 2003-4, p.64). 
10  Hunwick (2003-4), que traduziu do árabe ao inglês uma carta escrita por Omar de 1819, traduziu esses nomes 
de forma diferente da do Reverendo Isacc Bird, em sequência: Muhammad b. Sayyid, Sulaymãn Kamba, Jibril Abd 
Allãh. 
11  Anotação de Isacc Bird: (Fayetteville?), se referindo à cidade da Carolina do Norte. 
12  Anotação de Isaac Bird: (Hunter). 
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Owen, genro de Mumford, que se casou com sua filha Betsey, me perguntou se 
eu estava disposto a ir a um lugar chamado Bladen. Eu disse que sim, que esta-
va disposto. Eu fui com eles e tenho permanecido no local de Jim Owen até 
agora. 
Antes13 de eu vir para as mãos de Gen. Owen, um homem de nome Mitchell 
veio para me comprar. Ele me perguntou se eu estava disposto para ir a ci-
dade de Charleston. Eu disse “não, não, não, não, não, não, não, Eu não 
quero ir a Charleston. Eu fico nas mãos de Jim Owen.” 
 
Oh pessoas da Carolina do Norte, Oh pessoas da Carolina do Sul, Oh pessoas 
da América todos vocês, existe entre vocês quaisquer outros dois homens 
como Jim Owen e John Owen. Estes homens são bons homens. A comida que 
eles comem, eles me dão para comer. Assim como eles se vestem, eles me 
vestem também. Eles me permitem ler o evangelho de Deus, nosso Senhor e 
Salvador e Rei; Ele que regula todas as nossas circunstâncias, nossa saúde e 
nossa riqueza, e que concede suas mercês voluntariamente e não por coação. 
De acordo com meu poder, eu abro meu coração para uma grande luz, para 
receber o verdadeiro caminho, o caminho de nosso Senhor Jesus, o Messias. 
Antes de eu vir para o país cristão, minha religião era a religião de “Maomé, o 
apóstolo de Deus - possa Deus ter misericórdia por ele e dar-lhe paz.” Eu cami-
nhava até a mesquita antes do nascer do dia, limpava minha face e cabeça e 
mãos e pés. Eu rezava ao meio-dia , rezava à tarde, rezava ao pôr do sol, rezava 
à noite. Eu doava esmolas todo ano, ouro, prata, sementes, gado, ovelhas, ar-
roz, trigo e cevada. Eu dava dízimos de todas as coisas acima mencionadas. Ia 
todos os anos na guerra sagrada contra os infiéis. Fui em peregrinação à Meca, 
como todos os que eram hábeis faziam. ~ Meu pai teve seis filhos e cinco filhas, 
e minha mãe teve três filhos e uma filha. Quando deixei meu país, eu tinha 
trinta e sete anos de idade; ~ Eu estou no país dos cristãos há vinte e quatro 
anos. ~ Escrito em A.D.14 1831 (Escrito no ano mil oitocentos e um e trinta de 
Jesus, o Messias). 
 
Oh pessoas da Carolina do Norte, Oh pessoas da Carolina do sul, Oh pessoas 
de toda América - o primeiro filho de Jim Owen é chamado Thomas, e sua 
irmã é chamada Masa-jein15. Essa é uma excelente família. Tom Owen e Nell 
Owen tem dois filhos e uma filha. O primeiro filho é chamado Jim e o segun-
do John. A filha é nomeada Melissa. Seid Jim Owen e sua esposa Betsey tem 

 
13 Anotação de Isacc Bird: (depois?) 
14 Anno Domini: expressão cristã latina da época que se referia aos anos do calendário como “Ano do Senhor”. 
15 Anotação de Isaac Bird: (Martha Jane?) 
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dois filhos e cinco filhas. Seus nomes são Tom, e John, e Mercy, Miriam, So-
phia, Margaret e Eliza. Esta família é uma família muito boa. A esposa de 
John Owen é chamada Louisa e quão excelente esposa ela é. Ela teve cinco 
crianças, três delas morreram e duas ainda estão vivas. 
Oh americanos - pessoas da Carolina do Norte - tiveram vocês, tiveram vo-
cês, tiveram vocês, tiveram vocês entre vocês uma família como esta família, 
tendo tanto amor por Deus como eles O tem? 
 

----- 
 
Antigamente, eu, Omar, amava ler o livro do Alcorão, o famoso. Gen. Jim 
Owen e sua esposa costumavam ler o evangelho, e eles o liam muito para 
mim, - o evangelho de Deus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Rei, Ele que 
ordena todas as nossas circunstâncias, saúde e riqueza, voluntariamente, não 
constrangidamente, de acordo com seu poder. - Aberto seja meu coração ao 
evangelho, para o caminho da retidão. - Obrigado ao Senhor de todos os 
mundos, obrigado em abundância. Ele é generoso na misericórdia e na 
abundância de bondade. Pela lei que foi-nos dada por Moisés, mas a graça e a 
verdade foram por Jesus, o Messias. 
Quando eu fui um maometano, eu rezava assim: “Agradecido seja Deus, Se-
nhor de todos os mundos, o mais piedoso, o gracioso, Senhor do dia do 
julgamento, a quem servimos, a quem chamamos por socorro. Coloca-nos no 
caminho justo, o caminho daqueles que Vós tenhais misericórdia, com quem 
Vós não terás ira e que não caminham em erro. Amém.” - Mas agora eu rezo 
“Pai nosso” etc. nas palavras de nosso Senhor Jesus, o Messias. 
 

----- 
 
Eu resido neste nosso país por razão de grande necessidade. Homens perver-
sos tomaram-me por violência e me venderam para os cristãos. Velejamos 
por um mês e meio no grande mar para o lugar chamado Charleston na ter-
ra cristã. Eu caí nas mãos de um homem pequeno, fraco e perverso, que não 
temia Deus, nem lia ele (o evangelho), nem rezava. Eu temia ficar com um 
homem tão depravado e que cometia tantos crimes e eu fugi. Depois de um 
mês, nosso Senhor Deus trouxe-me para a mão de um bom homem, que te-
me a Deus e ama fazer o bem, e cujo nome é Jim Owen, e cujo irmão é 
chamado Cel. John Owen. Estes são dois excelentes homens. - Eu resido no 
Condado de Bladen.  
Eu continuo na mão de Jim Owen que nunca me bate e nunca me repreende. 
Eu nem passo fome, nem fico desnudo, e não tenho nenhum trabalho duro a 
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fazer. Não posso executar trabalho duro pois sou um homem pequeno e fra-
co. Durante os últimos vinte anos eu não tenho conhecido nenhuma 
necessidade na mão de Jim Owen. ~ 
 

~§~ 
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A voz de uma peregrina no 
Caminho de Santiago de Compostela 

 
Flavia de Brito Panazzolo 1 

 
 
A Entrevista 

 
Entrevista com Juliane Soska, cedida à autora, em Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul, em março de 2019, sobre sua experiência no Caminho 
de Santiago de Compostela, na Espanha. 
 
Como é que surgiu o Caminho de Santiago na tua vida?  
A primeira vez que eu ouvir falar eu era adolescente ainda e nem sabia, nem fazia ideia 
do que era. Na época, a internet nem era tão acessível como é hoje, então eu li o livro do 
Paulo Coelho, como a maioria das pessoas acabam conhecendo, né, ou pelo menos conhe-
ceram na época. Eu li o livro que era da minha madrinha, na praia, e até por ser 
adolescente e não ter conhecimento, eu achava que era uma história de ficção e não sabia 
que era uma historia real, ou próxima disso [gato miando ao fundo]. Então eu fiquei com 
aquilo na cabeça, gostei muito do livro, mas nunca mais isso veio na minha mente assim, 
até que em 2013 eu estava trabalhando na empresa, na mesma empresa que eu trabalho 
hoje e eu conheci uma menina, jornalista também, eu sou jornalista, e ela trabalhava no 
bairro onde a minha empresa está localizada, em Porto Alegre, no bairro Petrópolis. Ela 
tinha um jornal de bairro, enfim a gente acabou se conhecendo por isto e acabei ficando 
amiga dela nas redes sociais pela nossa proximidade assim de profissão, localização, 
trabalho e aí eu vi que ela já tinha feito o Caminho de Santiago e aí eu fiquei curiosa, né, 
aí eu já sabia o que era o Caminho, até então sabia vagamente, tinha pouca informação. 
Mas aí eu vi as fotos dela na ocasião e ela já tinha lançado um livro de fotografias do 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, PUCRS. Mestra em Ciências Sociais, PUCRS; 
Bacharel em Turismo PUCRS, Porto Alegre- RS, Brasil. Bolsista PROSUC/CAPES; Currículo: 
http://lattes.cnpq.br/8819645761578946 , E-mail:flavia.panazzolo@acad.pucrs.br. 
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caminho, e eu fiquei interessada, e olha que bacana, fui atrás, fui ler blogs, eu li um blog 
de um rapaz da Bahia que tinha feito o caminho, ele descrevia cada dia e fazia um post no 
blog, e eu achei demais a experiência dele que realmente me encantou, e aí eu comecei a 
pesquisar. Deu vontade de fazer e eu achava que era muito caro, não que não seja, é caro, 
mas eu achava que era muito mais, já tinha tido outras experiências na Europa, e enfim, 
nossa moeda é o real, muito desvalorizado, enfim aquela coisa toda e sabe, para ficar um 
mês na Europa é impossível, fazer o Caminho como eu imaginava fazer né, impossível. 
Comecei a pesquisar, cada vez mais eu fui lendo e aí surgiu a oportunidade de ir e eu 
aproveitei e fui, né, o meu marido me deu a passagem, eu consegui folga no trabalho, eu 
consegui quase quarenta dias de férias e folga, né, dei um jeito, eu me planejei com bas-
tante antecedência e comecei a fazer vários trabalhos, juntei dinheiro e fui. Fui no ano 
passado (2018), a primeira vez. 
 
Tu fizeste o Caminho francês?  
Isso, isso o francês, desde Saint-Jean até Santiago. 
 
Como foi a tua preparação? 
Eu li muito, eu li muitos blogs, participei de grupos no Facebook, no Whatsapp de pessoas 
que já tinham ido, conheci pessoas próximas daqui de mim, especialmente uma menina 
de Gramado que já tinha ido e ela me ajudou bastante com informações. Basicamente foi 
isso, eu li muito e conversei com pessoas que já tinham ido e comecei a me organizar, 
comprei todo o meu equipamento, eu não tinha nada, nada que, não tinha mochila, não 
tinha sapato ideal, aí fui adquirindo tudo com base nas indicações feitas por pessoas que 
já tinham ido, foi basicamente isso que eu fiz.  
 
E a tua experiência lá? Como é que foi? 
Foi bem interessante porque, antes de ir, eu pensava, ah, vai ser muito tranquilo, vai ser, eu 
sou muito resiliente, pensando comigo, eu sou muito resiliente, eu vou tirar de boa, só que 
não foi bem assim, foi bem diferente na verdade, primeiro porque eu tenho uma filha pe-
quena, hoje ela tem quatro anos, na época ela tinha três, então isso já foi bem difícil, né, e 
ficar tanto tempo distante era difícil por si só, e eu ainda fiquei longe dela numa data que 
não é para mim significativa, mas foi por ficar distante dela, foi na Páscoa, eu fiquei longe 
dela na Páscoa e foi a primeira Páscoa que ela já entendia um pouco mais o significado das 
coisas, e isso pesou para mim, talvez não tivesse pesado tanto em outras circunstâncias, mas 
naquele momento sim, o fato de estar muito longe, de não ter como voltar para casa, de 
estar sozinha, porque eu fui sozinha, e foi logo nos primeiros dias, eu comecei a caminhar 
numa segunda e a Páscoa foi no domingo seguinte, então teve o cansaço físico, porque os 
primeiros dias foram muito pesados pra mim, eu peguei muito frio e muita chuva, o frio 
não é um problema até pra mim, porque a gente mora aqui e a gente está acostumado com 
frio, não era um frio tão diferente daqui, mas tinha muita chuva e isso pesou muito pra 
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mim, porque eu caminhei, aquele frio, aquela chuva, e aí caminhava e dava calor, e aí eu 
estava molhada porque por mais que usasse capa e bota impermeável, estava tudo molhado. 
 
Atrapalha, né? 
Atrapalha sim, aí eu estava sozinha, conheci pessoas [filha chamou]. Eu conheci algumas 
pessoas já no início e hoje apareceu pra mim umas lembranças do ano passado no Facebook, 
porque neste dia de hoje eu estava chegando em Esteia e fui comemorar o aniversário de 
uma menina junto com ela lá, então eu fiz amigos e mesmo assim, eu senti um peso muito 
forte, não um peso, eu me senti muito sozinha, muito sozinha, como eu nunca tinha me 
sentido e eu tinha alguns momentos enquanto estava caminhando que eu chorava muito e 
eu tive algo parecido com uma crise de pânico. Conversando com médicos depois, eles 
disseram que sim, pode ter sido uma crise de pânico, eu tinha certeza absoluta, na minha 
cabeça claro, que eu não ia voltar pra casa, que ia acontecer alguma coisa, que eu ia ter um 
mal súbito, ou alguma coisa parecida com isso, ou que meu avião ia cair quando eu voltasse 
para o Brasil, coisas assim, mas foi passando. Tem um amigo que eu conheci antes de ir que 
ele disse pra mim assim: a primeira semana é um teste físico, emocional, a segunda semana 
caminhando é um teste emocional, que aí fisicamente tu já vai estar se sentindo um pouco 
melhor, e aí a partir da terceira semana é que realmente tu vai curtir o caminho. Pra mim 
foi bem assim mesmo, porque eu senti muito, o emocional mexeu muito comigo, muito, eu 
chorava, eu cheguei a ligar para meu marido numa ocasião, ligava não, eu falava por what-
sapp com ele e eu dizia pra ele remarcar a minha passagem, eu quero voltar agora, eu não 
quero esperar mais, eu vou dar um jeito, eu estava em Orlinos del Camino, no dia que isso 
aconteceu [tosse] e aqui era madrugada, lá já era de manhã, mas aqui era madrugada, né, 
tinha cinco horas por causa do horário de verão de diferença, e ele disse assim: “não, depois 
eu vejo, agora eu vou dormir, depois que eu acordar eu vejo”, mas ele não tinha planos de 
fazer isso, né, era só para eu me acalmar no momento, e aí aquele dia foi bem especial, 
porque caminhando depois eu disse: não, eu tenho que continuar eu não posso voltar assim, 
não posso desistir assim e não desisti, né, porque eu cheguei em Santiago, eu levei trinta 
dias e cheguei, mas eu tive este teste emocional bem forte, e agora este ano eu voltei de novo 
para fazer um trecho um pouquinho menor, deu doze dias caminhando, eu pulei uma etapa, 
era para dar treze, eu fiz em doze porque eu pulei uma, mas eu comecei em Astorga e segui 
até Santiago, e aí foi muito mais tranquilo, foi só duas semanas, eu não sei se é porque eu 
estava sozinha, eu não sei se é porque eu tenho a minha filha pequenininha, se é porque eu 
ia sentir isso de qualquer forma, com outros argumentos, outras, enfim, não sei, não tem 
como eu saber agora. 
 
É que também foi a tua primeira experiência no caminho.  
Foi a minha primeira vez que eu viajei sozinha na minha vida, eu nunca tinha viajado 
sozinha, eu sempre viajei ou com meu marido, aliás, todas as vezes que viajei para fora do 
país foi com ele, né, eu nunca tinha viajado antes sozinha, desde que a gente tá junto, foi 
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a primeira vez que eu viajei sozinha, sozinha, né, não foi nem com outras pessoas, sozi-
nha, sozinha, né, uma experiência e tanto, né, porque, por mais que a gente tivesse 
viajado, estar sozinha e aí tem toda a insegurança, ah tu está com todo o dinheiro contigo, 
eu falo espanhol, não é tão fluente, eu tenho um espanhol intermediário, mas me virei 
muito bem, isso não foi um problema, mas, antes de ir e nos primeiros dias, eu tinha este 
receio de que se eu tivesse alguma dificuldade de comunicação, enfim, não sei, não tem 
como explicar, né, mas foi o que eu senti. 
 
E esta tua segunda vez já foi bem diferente né?  
Ah, completamente diferente, primeiro porque desde o primeiro dia que eu comecei a 
caminhar eu peguei só sol, só dias bonitos, foi uma temperatura bem agradável, eu já 
sabia como era, isso também facilitou, eu tinha aquela dinâmica na cabeça, acorda tal 
hora, sai, caminha sem pressa e chega tal horário no albergue, eu comecei a caminhar era 
dia vinte e seis de fevereiro (2019), então baixíssima temporada, né, não tem muita gente, 
não que o ano passado tivesse tido problemas com a quantidade de pessoas, mas foi bem 
mais tranquilo, não tinha tanto aquela preocupação de “ah será que eu vou conseguir 
albergue?” Isso não foi nenhum problema, né, e já conhecia o trecho, então, familiar, 
tinha pessoas conhecidas ao longo do caminho que eu reencontrei em albergues também, 
então foi bem mais tranquilo com certeza, mas, no caso, foram só os primeiros dias no 
ano passado que eu tive essa angústia, depois passou. Quando, quando eu estava chegan-
do aos últimos dias, todo mundo fala isso, e eu quando estava caminhando nos primeiros 
dias, eu disse assim nunca mais eu vou voltar aqui, eu pensava, e aí quando eu estava ali 
depois de Sárria, eu já estava com saudades, porque já estava acabando, e foi bem assim 
mesmo como todo mundo diz que é. 
 
É, mas esta tua segunda vez tu aproveitou mais e não teve aquelas três etapas, né? 
Não, não, já foi bem diferente, até pelo tempo, né, mais curto, eu caminhei com mais 
folga de certa forma, enfim, não, não sei se era a segunda vez, mas foi bem mais tranquilo 
com certeza.  
 
E porque fazer a segunda vez?  
É que o ano passado eu pulei muitas etapas, muitas, eu pulei no total, deixa eu ver, foram 
três etapas, quer dizer, teve um dia que eu pulei, deu um pouquinho mais de uma, por-
que eu segui de Léon para Molinaseca, deu várias etapas, nem lembro quantas agora de 
cabeça, mas foram várias, porque eu machuquei muito os pés, eu fiquei com muita bolha, 
aliás, eu estava com duas bolhas, mas duas bolhas bem feias e eu machuquei muito o meu 
joelho numa descida no Cebreiro, eu fiquei muito machucada, tanto que quando eu voltei 
pra casa eu fui consultar um ortopedista especialista em esportes, aliás, especialista em 
joelho que trabalha com esportes, e aí ele disse assim: “tu nunca mais faz isso, caminhar 
tanto assim sem um acompanhamento etc...”, porque eu desgastei toda a cartilagem dos 
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dois joelhos, bom, eu fiquei mais acho quase dois meses caminhando com dificuldades 
depois, foi bem pesado assim pra mim, depois passou, já estou bem, estou ótima, tanto 
que fui de novo, foi por isso que eu parei uma etapa este ano, porque eu não desci o 
Cebreiro por causa disso, porque foi muito, bah, aquela descida é muito pesada. 
 
É, eu não conheço ainda, eu vou fazer este ano.  
Sim, ela é bem pesada, ela é bem pesada e eu senti que eu já estava descendo, imagina, 
quando eu cheguei ao Cebreiro, eu já estava caminhando a seiscentos quilômetros quase, 
então, mais até, e aí eu estava com muito desgaste nas rótulas, mas aí este ano o que eu 
quis fazer foi percorrer os trechos que eu não tinha percorrido o ano passado, que era de, 
eu nem segui, eu nem fiz tudo, eu não segui de Léon a Astorga, eu já comecei em Astorga 
para Molinaseca, eu fiz duas etapas que eu perdi, que eu deixei de fazer o ano passado, foi 
isso que eu fiz, e aí foi por muita casualidade assim, eu tinha planos de um dia voltar sim, 
mas eu nunca imaginei que seria tão rápido, porque eu fui em menos de um ano, eu 
cheguei, o ano passado eu cheguei em Saint-Jean no dia vinte e cinco de março, e esse ano 
dia vinte e cinco de março eu já tinha até voltado do segundo caminho, já estava traba-
lhando, então foi uma casualidade, foi porque surgiu uma promoção de passagens, estava 
muito boa, aí eu consegui comprar, tinha férias para tirar bem no período agora que ia 
fechar com a promoção da passagem, aí eu peguei e fui, eu sabia já que não era tão custo-
so, eu tinha um dinheiro reservado, eu peguei e fui. 
 
E vais fazer o terceiro caminho?  
Ah, eu imagino que um dia sim, não sei quando, né, talvez esteja muito mais próximo do 
que eu imagino, não sei dizer né, mas que eu tenho vontade, sim, com certeza, se der 
conhecer o caminho português este ano, eu já tinha vontade de fazer o caminho portu-
guês, eu já tinha esta vontade, pois é, eu agora acho que o próximo vai ser esse. 
 
E esses lugares que tu passaste, tu fez paradas para tirar fotografias, ia à igreja, ia 
nesses lugares? 
Sim, eu não sei se era pelas épocas que eu fui que, no caso, eu fui agora no inverno e o 
ano passado era bem no início da primavera, mas ano passado foi uma primavera bem 
atípica, né, inclusive eu vi neve e vi nevar, neve este ano eu não vi, mas ano passado eu 
peguei muita neve acumulada e peguei dias de neve nevando, então foi uma primavera 
bem atípica e as igrejas estavam, na maioria fechadas, assim, eu não vi muitas igrejas 
abertas, mas ano passado eu fiz umas três mil fotos.  
 
Só [risos].  
Foi muita coisa, é, esse ano eu levei só celular, porque não ia carregar uma máquina pelo 
peso e tudo mais, esse ano não tirei tantas, eu não contei ainda, não baixei elas, até tenho 
que fazer isso, mas eu não contei quantas foram, mas com certeza foram bem menos, 
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porque eu tirei, eu sei pelo caminho, quando eu ia caminhando, eu dizia “ah esse lugar 
aqui eu já tenho a foto”, mas nem era por isso, era mais assim, o caminho com outra 
ideia, porque quando eu fiz no ano passado, na minha cabeça eu achava que talvez eu 
nunca voltasse tão cedo, então tudo o que eu pudesse registrar para lembrar pra ver 
depois, pra recordar, eu fiz, e esse ano não, eu disse assim, “isso aqui tudo está tão recen-
te na minha memória”, eu caminhei também com outra proposta, caminhei, olhei, 
escutei, foi bem diferente, eu acho que, de certa forma, eu aproveitei bem mais apesar do 
tempo ter sido mais curto, das etapas terem sido menores. 
 
E fez muitas amizades, conheceste muita gente? 
Sim, conheci não tanto como o ano passado, acho mais pelo tempo mesmo, por ter me-
nos gente caminhando, mas sim, até eu cheguei em Santiago com um padre colombiano 
que eu conheci, e um senhor, um espanhol aposentado, isso é engraçado, né, pessoas que 
talvez tu até nunca conheceria em outras circunstâncias e nunca criaria aquele vínculo, 
pois o que é que um padre colombiano e uma jornalista brasileira têm em comum? Tal-
vez nada, mas a gente se encontrou e a gente ia conversando e é muito natural, né, as 
amizades que tu faz ali são muito naturais e em um dia tu já é amigo da pessoa, é muito 
impressionante, a gente vira muito criança de certa forma, porque criança é que tem esta 
facilidade, conhece uma outra criança e em trinta minutos já é amigo, e no caminho é 
assim também, como a gente fica aberta e também por estar sozinha, tu te obriga a 
socializar, né, talvez se tu tivesse em companhia com outras pessoas, não. 
 
Com certeza, é bem diferente a experiência. 
Sim, eu imagino que sim, né, eu não posso dizer porque as duas vezes eu fui sozinha, mas 
eu imagino que sim. 
 
E como é que foi a tua chegada em Santiago? 
A chegada é emocionante, é incrível porque, primeiro porque tu imaginas, a primeira vez 
que eu fui foi muito engraçado, porque quando tu chega em Santiago, tu tá muito longe da 
Catedral ainda, são cinco quase cinco quilômetros, então tu anda aquele monte na cidade, 
não chega nunca e não chega nunca e eu imaginava muito diferente, eu imaginava que eu ia 
chegar e ia enxergar a Catedral, e não é assim, por ser Santiago uma cidade grande, tem 
muitos prédios, tu demora muito para visualizar as torres da Catedral e tu chega pela lateral 
traseira dela, tu vem pelo lado mais atrás e tu faz o retorno e encontra ela, só que quando tu 
chega já tem toda uma atmosfera, as pessoas da cidade, outros peregrinos, turistas, tem 
muito turismo lá, tem muito universitário, tu chega e já vê as pessoas, as pessoas já vão te 
parabenizando de certa forma, com o olhar tu percebe isto, e aí quando chega bem ali no 
cantinho na pontinha da lateral da Catedral antes de cruzar com ela de verdade, sempre tem 
alguém tocando a gaita galega, isso dá um ar muito legal pra aquilo ali, né, e quando tu 
chega é muito incrível assim, eu não posso dizer qual é o motivo de eu ter ido, as pessoas 
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sempre me perguntam e eu não sei responder de verdade, é só uma vontade, é uma vonta-
de, uma coisa interior assim que não sei explicar, mas quando tu chega lá, com certeza o 
meu motivo maior não é religioso, mas quando tu chega lá na frente assim é incrível, é uma 
sensação de que tu pode fazer qualquer coisa, o ano passado eu senti isso muito mais forte, 
eu acho que por tudo o que eu sofri internamente e fisicamente também, quando eu cheguei 
lá teve um sabor assim, uma coisa assim, eu disse até na ocasião: “não tem nada que eu não 
possa fazer, eu posso fazer qualquer coisa, eu caminhei setecentos e poucos quilômetros no 
total”, apesar de ter sido oitocentos, né, o caminho todo, eu não fiz tudo, eu pulei no total 
uns cem quilômetros, mas a sensação que dá é esta assim, que tu é incrível, super-heroína, 
sou demais, é muito incrível mesmo. 
 
É uma superação. 
É, é isso, é isso. 
 
E isso já basta, né. 
Tu sempre imagina que vai chegar lá, que vai ser muito legal, mas não é nem de perto o 
que tu sente quando realmente chega lá, tipo eu sou invencível, eu consegui superar tudo 
aquilo, sim, eu era resiliente apesar de não ter sentido isso todos os dias, eu fui resiliente 
sim, porque eu segui, eu continuei, eu tive toda esta força pra continuar. 
 
Claro, claro, isso que é interessante, tu não sabe o porquê tu foi, mas tu sabes o que 
mudou. 
Sim, nossa, até de enxergar isso, né, olha eu posso ter dificuldade, mas eu sou capaz de 
superar e seguir e continuar, é o caminho, é muito uma metáfora da vida, né, em vários 
aspectos assim e tu só percebe estando lá, é nas pequenas coisas, o quanto tu dá valor à 
tua cama quentinha, às tuas coisas que tu tens, eu não digo nem de material assim, mate-
rial também claro, em tudo assim, porque eu lembro que no primeiro dia que eu 
caminhei no ano passado, eu caminhei debaixo de muita chuva, muita, muita chuva e 
muito frio, e aquela subida de Saint-Jean, eu tive que subir pela estrada porque os Piri-
neus estavam fechados, pela neve, pela chuva, e aí eu subi pela Carretera o tempo todo, o 
tempo todo e foi uma etapa muito dura, e quando eu cheguei em Roncesvalles, fui tomar 
banho, estava fazendo um grau aquele dia, a água não estava gelada, ela estava congelan-
do [risos], eu lembro assim que eu tomei aquele banho, porque não tinha como não 
tomar banho, eu estava suando muito, eu ventilo demais, e aí eu só pensei o que eu tô 
fazendo aqui? por que eu não peguei este dinheiro e não fui, sei lá, fui lá para o Caribe da 
Colômbia com a minha família [risos], eu ia gastar a mesma coisa, eu pensava, sou muito 
prática, eu pensava isso mesmo, porque eu não peguei e não fui fazer outra coisa, porque 
eu vim me meter aqui nesta indiada, eu caminhei vinte e seis quilômetros debaixo de 
chuva e agora estou tomando banho gelado [risos], mas depois tu percebe o quanto tu 
aprende com cada uma destas coisas, né, tu precisa ir lá pra longe e passar por uns per-
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rengues pra te dar conta que tu supera coisas pequenas ou grandes, um dado momento 
tu acha que é grande, mas tu supera e aí segue em frente, né, enfim, é isso. 
 
Então, o que foi o Caminho pra ti? O que tu acha que ele te deixou?  
Ah, eu acho que ele foi bem, pra mim ele foi bem produtivo, no sentido de perceber coisas 
que muitas vezes eu não me dava conta, né, primeiro que eu achava que eu era imbatível, 
que eu era resiliente, que eu era uma pedra, uma rocha, e não, não precisa ser, né, eu 
posso ter momentos de fragilidade, eu posso me entregar para o emocional sim, e eu dou 
um jeito nisso, eu posso superar isso também, e também foi um intercâmbio cultural 
incrível assim, né, desde a questão de eu ter ido sozinha, que me vê obrigada de certa 
forma a socializar com pessoas de lugares completamente diferentes que eu conheci, ano 
passado eu conheci muita gente da Coréia do Sul, conheci muita gente da Espanha mes-
mo, conheci muita gente dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, enfim, gente que 
talvez eu nunca fosse cruzar na vida, né, e conhecer a cultura dessas pessoas e conviver 
com elas, ouvir a história delas, isso pra mim foi uma experiência fantástica também.  
 
Ah, isso que valeu.  
Valeu muito nossa. 
 
Com certeza, foi legal o teu relato, eu gostei.  
Que bom, Flavia, que bom, espero que te ajude, né, eu não sei qual é o teu motivo, tem a 
opção se não me engano é espiritual, religioso, esportivo, eu não lembro se tem a opção 
de outros, mas eu acho que sim, apesar de eu ter voltado a poucos dias eu não me lem-
bro, e eu sempre marquei espiritual, porque ah, esportivo não é, não é esportivo, e 
religioso também não seria exatamente, então eu acho que é do campo espiritual, e quan-
do eu decidi ir, isso é uma coisa que eu encontrei em várias pessoas lá, elas se veem 
diante de uma situação, de uma crise pessoal, de relacionamento, profissional, geralmen-
te é isso, e eu vou pra lá ver se me encontro e comigo foi assim também, eu estava 
vivendo uma crise na época no meu relacionamento, a gente estava com algumas dificul-
dades de entendimento e ainda assim ele mesmo me ajudou, me deu a passagem e eu fui, 
aí a gente ficou um tempo, né, não vou dizer que isso resolveu o problema, porque não é 
isso, mas me ajuda a pensar e a refletir, porque pra mim teve um valor muito grande no 
sentido de dar valor ao que eu tinha aqui e aí quando eu voltei isso foi um ponto impor-
tante, e essa segunda vez foi diferente, eu já fui mais pela missão de continuar o que eu 
tinha deixado pra trás e eu não terminei tudo, ainda ficou uma etapa, porque de León a 
Astorga eu ainda não fiz, um dia eu vou. 
 
Com certeza, com certeza, o caminho de Santiago tem várias opções. 
E a minha filhinha, e a minha filhinha, claro, ela é muito pequena ainda, ela não entende 
o que significa, claro, mas ela queria porque queria ir comigo, e eu disse: filha tu é muito 
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pequena, não tem como tu ir ainda, ela não é pequena para levar no carrinho, mas não é 
grande pra caminhar tanto, tanta distância, mas eu disse “quando tu tiver dez anos a mãe 
te leva”, então tem essa missão: quando ela tiver dez anos eu tenho que levar. 
 
Ah, com certeza [risos] vai ser outra experiência.  
Espero que ela queira, pra gente fazer isso juntas, e até eu caminhava sempre com a 
minha credencial com meu nome pra eu ganhar depois a Compostela e eu caminhava 
com uma pra ela, com o nome dela, carimbava sempre as duas, e aí eu disse é pra ela, 
uma lembrança pra ela, porque eu caminhava pensando muito nela e não podia deixar de 
trazer esta lembrança, né, espero que um dia a gente volte juntas. 
 
Sim, com certeza vão voltar sim, e será outra história. 
 

Reflexões 
 
A entrevista realizada com a Juliane Soska nos dá o privilégio de co-

nhecer um pouco de sua experiência no Caminho de Santiago de 
Compostela, o caminho francês, mais procurado pelos peregrinos de 
vários lugares do mundo, com seus 830 quilômetros.  

Por alguns dias tentei realizar várias entrevista com peregrinos que 
encontrava nas reuniões da Associação (ACASARGS2), mas não obtive 
retorno. Para solucionar o problema, busquei a internet como uma forma 
de contato rápido com os interessados. Postei em algumas das páginas 
existentes do Caminho de Santiago que necessitava realizar entrevistas 
com peregrinos que já foram ao caminho. Em questão de duas horas já 
tinha a manifestação de mais de cem pessoas interessadas. Busquei o 
contato com pessoas próximas a mim, pois seria mais fácil a realização 
das entrevistas. O contato com a Juliane foi muito rápido e ela fez ques-
tão de marcar um dia para nosso encontro. Juliane tinha voltado do seu 
segundo Caminho fazia menos de um mês e por isso estava com as lem-
branças bem frescas em sua memória. 

 
2 Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Rio Grande do Sul (ACASARGS), que fica em 
Porto Alegre e realiza reuniões mensais para os peregrinos. 



80 | Trajetórias de Vida e Estudos Autobiográficos 
 

Para Alessandro Portelli (2000, p. 69), a memória não é apenas a 
preservação da informação, como também é o sinal da luta e um proces-
so em andamento: um processo de não esquecimento de momentos que 
foram significativos ao longo do seu percurso, sendo bons ou ruins, é 
necessário que não se perca, por isso a busca do não esquecer. 

Ao realizar a entrevista, busquei organizar algumas perguntas cha-
ves, para que a peregrina pudesse seguir uma lógica em seus 
pensamentos. Para a realização da entrevista, optamos por fazer via Fa-
cetime, assim não teríamos que nos deslocar e utilizaríamos a tecnologia 
ao nosso favor. Não tivemos nenhum problema com barulhos e a única 
interrupção foi de sua filha, que a chamou por alguns segundos, mas 
nada, além disso. 

No início da sua caminhada, Juliane não acreditava que conseguiria 
percorrer 830 quilômetros até a Catedral de Santiago de Compostela. Os 
obstáculos que foram surgindo ao longo dos dias, foram aos poucos sen-
do amenizados pela superação física e emocional da peregrina. A busca 
por ser resiliente, de mostrar a si mesma que era capaz, fez com que ela 
chegasse até seu destino final.  

A peregrina descreve, ao longo de sua narrativa, como foi sua supe-
ração ao percorrer o Caminho Francês. Trouxe, em sua fala, momentos 
de sofrimento e sua quase desistência como também momentos de ale-
gria com os novos amigos e a sua chegada ao destino final, a Catedral de 
Santiago de Compostela. O interessante de seu relato é que ela não teve 
problemas em dizer que algumas etapas foram realizadas de ônibus, 
porque estava com bolhas nos pés e teve problemas nos joelhos pelo 
exercício repetido. Também trouxe à tona os momentos de estresse e 
depressão que foram se tornando mais fortes ao longo dos dias. Relata 
suas angústias e também sua força em mudar seus pensamentos, a ne-
cessidade de superação aos obstáculos que eram colocados à sua frente e 
também sua adaptação aos novos desafios. 

A narrativa da depoente também destaca a importância das relações 
que fez ao longo dos dias com pessoas de vários lugares do mundo e que 
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as suas duas experiências trouxeram mais segurança aos seus dias, mais 
confiança e mais certezas. 

Pode-se pensar que, sem qualquer poder de alteração do que pas-
sou, o tempo, entretanto, atua modificando ou reafirmando o significado 
do que foi vivido e a representação individual (ou coletiva) sobre o pas-
sado (DELGADO, 2010). 

Ao elaborar este texto, busquei trazer nas narrativas dos peregrinos 
a metodologia da História Oral, realizando entrevistas e analisando as 
várias temáticas que se encaixam nesta narrativa. A produção deste texto 
servirá de objeto de estudo na análise das transformações sociais e an-
tropológicas.  
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O Revelar de uma Vida:  
O Respeito ao Outro como Cerne da História Oral 

 
Isa Mendes 1 

 
 
Se alguém colhe um grande ramalhete de narrativas orais, tem pouca coisa 
nas mãos. Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada 
numa gaveta, como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela flo-
resceu (BOSI apud MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 36) 
 

Introdução 
 
O trabalho que se apresenta neste capítulo procura refletir acerca 

das implicações que a história oral gera, por meio da entrevista, naqueles 
que são ouvidos.  

O cotidiano e a velocidade acelerada da vida moderna podem cola-
borar para o adormecimento de algumas memórias, sendo possível 
reanimá-las a partir do processo de interação com o outro. O testemunho 
do entrevistado e o registro da fonte oral tornam-se, em alguns casos, 
uma forma de legitimação das escolhas feitas por ele ao longo de sua 
vida. Quando causas e consequências são justapostas e organizadas na 
mente daquele que promove a narrativa, desnuda-se uma história de 
vida na qual se percebe um enredo, linear ou não, mas que possibilita ao 
entrevistado fazer um balanço de sua própria existência. A particularida-
de de seu próprio olhar, acentuando ou atenuando aspectos de sua 
trajetória, fortalece a individualidade, inerente a todos os seres humanos. 

 
1 Mestranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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A História Oral, como metodologia para a investigação científica, 
tem, em sua ossatura, uma vocação natural pela valorização do indivíduo 
e pelos caminhos percorridos por este, já que, mesmo quando confronta-
da com outros aportes documentais e uma pluralidade de visões no 
decorrer da pesquisa, ela mantém a individualidade como central na 
execução das entrevistas.  

Oriunda do senso comum, a história oral de vida2 é absorvida pelo 
universo científico e transformada em metodologia que serve a variadas 
esferas das ciências, das humanidades até a psicologia, por exemplo. 
Também referenciada como uma “biografia”, um “relato biográfico” e 
outras tantas definições, ela já vem sendo explorada no meio acadêmico 
há algumas décadas, no entanto o caráter primário que a define como tal 
permeia pelas civilizações há tempos. Meihy e Holanda (2007, p. 36-37) 
nos mostram de que forma a visão de si mesmo e de vidas individuais 
são introduzidas na história humana. Como primórdio desta metodolo-
gia, estes autores remontam a Santo Agostinho (354-430) que, no texto 
Confissões, demonstra a interiorização de um Deus e, com ele, estabelece 
um diálogo pessoal no qual externa percepções de si mesmo. Nos tempos 
mais recentes, apresentam-se variadas reflexões e inúmeros posiciona-
mentos críticos em relação ao uso do biográfico, colaborando para o 
debate teórico relacionado a este conceito. 

Impossível seria tratar deste assunto sem observar as críticas em re-
lação ao uso biográfico e as singularidades de cada história de vida. Neste 
sentido, Foucault (1984, p. 388), nas últimas décadas do século passado, 
já refletia sobre o “exercício filosófico” pelo qual o indivíduo a ser entre-
vistado é submetido por meio de seu pensamento:  

 
Thought is not what inhabits a certain conduct and gives it its meaning; ra-
ther, it is what allows one to step back from this way of acting or reacting, to 
present it to oneself as an object of thought and question it as to its meaning, 

 
2 Meihy e Holanda (2007, p. 38) esclarecem que a modernização permitiu a introdução desta metodologia utilizada de 
forma qualitativa na pesquisa, visto que, “o acréscimo de “oral” às histórias de vida é um ganho permitido pela junção 
da aparelhagem eletrônica com os procedimentos que se enfeixam nos critérios da investigação em história oral”. 
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its conditions, and its goals. Thought is freedom in relation to what one does, 
the motion by which one detaches oneself from it, establishes it as an object, 
and reflects on it as a problem.3  
 

Este autor compreende que o pensamento deve ser considerado um 
processo dinâmico, não sendo observado apenas como um sistema fe-
chado em si mesmo. 

Outro autor que também se destaca ao analisar a questão da histó-
ria de vida sob o prisma do conceito da “ilusão biográfica” é Pierre 
Bourdieu. Para ele, é fundamental a compreensão de um tecido social 
mais amplo no qual o indivíduo a ser entrevistado está imerso e interage. 
Outro ponto a ser considerado para reflexão é que, ao narrar sobre sua 
história de vida, o sujeito dará ênfase à organização dos fatos em ordem 
cronológica, ressaltando a necessidade de atribuir sentido ao que é fala-
do. De acordo com Bourdieu (1996, p. 184), supõe-se que: 

 
o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, na preo-
cupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo 
tempo retrospectiva e prospectiva, uma consciência e uma constância, esta-
belecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, 
entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvol-
vimento necessário.  
 

Observando os mais variados debates acadêmicos sobre o tema, con-
clui-se que a História Oral, assim como outros tipos de documentação, 
apresenta limites. Segundo Giovani Levi (1996, p. 170), estes ficam claros 
na medida em que se descortina “a consciência de uma dissociação entre o 
personagem social e a percepção de si adquire aí particular intensidade”. 

Entretanto, no momento em que se recorre à História Oral como 
uma ferramenta científica, é importante ressaltar que, em termos da 
pesquisa científica, caberá ao historiador ter a sensibilidade de perceber o 

 
3 Tradução livre: “Pensamento não é o que habita uma conduta certa e dá significado: ao invés disso, ele que 
permite um recuo deste caminho de ação e reação, apresenta-se a si mesmo como um objeto de pensamento e 
questiona-se sobre seu significado, suas condições e seus objetivos. Pensamento é livre em relação ao que ele faz, o 
movimento pelo qual se destaca o estabelece como um objeto e o reflete como um problema.” 
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testemunho em um sentido mais amplo, não lhe atribuindo análises 
ingênuas e simplistas. 

Além disso, ter acesso a um relato de uma vida pressupõe que o 
pesquisador esteja amparado cientificamente, ou seja, que ele detenha 
um conhecimento prévio acerca do entrevistado e dos temas a serem 
abordados que direcionarão a própria entrevista. Da mesma forma, ele 
deverá ter familiaridade com esta metodologia para que, ao combiná-la a 
outras documentações, seja possível a extração de especificidades e de 
detalhes que, em muitos casos, só a História Oral poderá proporcionar.  

 
Sobre a Entrevista 

 
A entrevista que deu origem às reflexões expostas neste texto é par-

te de uma pesquisa mais ampla que resultará em minha dissertação de 
Mestrado, com previsão de conclusão em dezoito meses. Sob o título 
“Além do pôr do sol”, esta pesquisa tem como objeto de estudo os olhares 
destinados para as ilhas do Delta do Jacuí, a partir das políticas públicas 
implementadas na cidade de Porto Alegre, entre os anos de 1940 e 1960, 
a fim de compreender qual o lugar deste espaço geográfico, durante o 
projeto de modernização de Porto Alegre, nas mentalidades e na agenda 
da cidade. 

A História Oral contribui com este estudo na medida em que ela di-
lata a compreensão do diálogo existente entre os habitantes da porção 
continental de Porto Alegre com aqueles que vivem nas ilhas. A partir 
destas informações, torna-se possível o acesso a algumas pistas que são 
de grande valia para a construção de hipóteses na pesquisa. Desta forma, 
em comparação com a documentação pública a ser examinada, a entre-
vista permitirá a ratificação de pressupostos, elucidará contradições e 
revelará o valor da narração “em si”. 

A riqueza da História Oral, como metodologia de pesquisa, está as-
sentada justamente na possibilidade da ampliação do conhecimento 
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sobre o passado por meio do saber de “histórias dentro da história”4. 
Ademais, através dela, pode-se ouvir as vozes de pessoas que pertencem 
a grupos que deixam poucas marcas no tempo, em termos de documen-
tação escrita e oficial. 

A entrevistada, Teresinha Carvalho da Silva, é moradora da Ilha da 
Pintada, foi sócia e fundadora da Associação dos Amigos, Artesãos e Pes-
cadores da Ilha da Pintada (AAAPIP), atualmente é sócia da Art’Escamas, 
diretora do Museu das Ilhas e funcionária aposentada da Secretaria da 
Educação. No momento presente, ela é uma referência no cenário das 
ilhas em se tratando do acesso à história destas. Além de sua atuação 
como funcionária pública, Teresinha está envolvida direta ou indireta-
mente em variados projetos com entidades privadas e públicas que visam 
o levantamento e a publicação das memórias e histórias das ilhas do 
Delta do Jacuí. 

Deste modo, pareceu-me interessante ter acesso ao olhar proveniente 
de uma moradora da Ilha da Pintada, parte do conjunto das ilhas do Delta 
do Jacuí, que tem a sua atuação destacada no local em relação aos demais 
habitantes como sendo uma das responsáveis pela projeção deste território 
e de sua história para além de seu próprio espaço geográfico. Sua entrevis-
ta é de grande valia para a pesquisa, pois, através dela, torna-se possível 
perceber a voz daqueles que não são ouvidos com frequência. 

As circunstâncias nas quais as entrevistas são realizadas, como o es-
paço reservado para a sua execução e o tempo de duração, são 
importantes não só para garantir que se tenha um material de qualidade 
para posterior análise, mas também, porque podem demonstrar a impor-
tância que o próprio entrevistado atribui para o ato. O silêncio e a 
concentração das partes envolvidas na entrevista são fundamentais para 
a sua execução. 

No caso exposto nesta análise, a entrevistada preferiu agendar o en-
contro em sua própria residência. A casa é o lugar mais íntimo de um 
indivíduo, pois lá suas características pessoais estão materializadas em 

 
4 Termo utilizado por Verena Alberti e Amílcar Araújo Pereira (2008, p. 92). 
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cores, objetos, aromas etc. Realizar a entrevista na casa da pessoa a ser 
ouvida faz com que outros elementos sejam adicionados a este contato, 
colaborando a priori para um entendimento mais profundo sobre a per-
sonalidade do entrevistado. 

Outro fator relevante a ser considerado antes da entrevista é se o 
pesquisador seguirá um roteiro fechado de questões ou se o entrevistado 
poderá desenvolver livremente sua narrativa, mesmo que intervenções 
pontuais sejam necessárias para que o diálogo não fuja de seu escopo 
principal. Gabriele Rosenthal (1996, p. 194) defende que o entrevistado 
possa falar livremente a sua história de vida pois produziria uma gestalt 
biográfica por parte do narrador: 

 
Nossa atitude geral como pesquisadores sociais é frequentemente destrutiva 
desde o começo mesmo da coleta de dados, quando sabemos ao certo o que o 
biografado deve narrar e o que é importante para nosso assunto, e quando 
fazemos as perguntas adequadas ao nosso propósito. Por meio dessas per-
guntas, estabelecemos a estrutura ou gestalt de sua apresentação, afastando 
assim a possibilidade de obter a história de vida segundo a própria gestalt. 
 

Neste caso, havia um roteiro prévio, porém a entrevistada se mos-
trava disposta a falar e a dinâmica do encontro revelou que talvez fosse 
melhor deixar que ela se pronunciasse livremente, apenas conduzindo a 
conversa para um ponto específico, quando necessário. 
 
Entrevistada:  
Tu quer saber como eu vim parar nas ilhas? 
Pesquisadora:  
Como a senhora chegou aqui? Pela família? 
 
Entrevistada:  
Não, eu não tenho família nas ilhas. Não, não... Eu trabalhava pela Secretaria de Educação 
do Estado do Rio Grande do Sul, na Ilha Grande dos Marinheiros.  
A transição da... da ditadura pra... pra... da ditadura para a democracia, o Figueiredo lá 
em cima e nós na Secretaria da Educação, olha só, a gente recebendo todo e qualquer 
livro, como o do Paulo Freire e tudo, para dar a continuidade aos estudos do... nesse 
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sentido, porque o projeto que eu tinha que assumir era PRODASEC, Programa de Ações 
Socioeducativas e Culturais para populações carentes.  
Aí, eu tinha que fazer uma seleção no Estado: primeiro, eu tinha escolhido Brasília, de-
pois, devido à proximidade da Ilha Grande dos Marinheiros com o centro de Porto 
Alegre... ela tava muito, muito precária. Tava uma situação difícil! Como é que eles cha-
mavam isso? Bolsões de miséria. Então, foi uma escolha na Ilha Grande dos Marinheiros, 
então eu selecionei... e uma na Vila Kennedy, em Santa Maria.  
 

Entretanto, ao longo de uma entrevista, algumas arestas aparecem e 
informações dúbias ou que não são claras o suficiente devem ser checa-
das. Cabe ao pesquisador então identificar estes pontos e interromper a 
oralidade do entrevistado, no momento propício, para fazer a pergunta a 
fim de ratificar alguma informação dada. 
 
Pesquisadora:  
Mas a senhora é gaúcha? 
 
Entrevistada:  
Eu sou. Nasci em Tapes. 
 
Pesquisadora:  
E aí a senhora morava em Porto Alegre? 
 
Entrevistada:  
Morei muito tempo em Guaíba. Depois de Guaíba a gente veio para Porto Alegre. 
Pesquisadora:  
Aí, depois na década de 80, veio para cá, para as ilhas? 
 
Entrevistada:  
Não... muito, muito depois. Na década de 80, eu estava trabalhando na Ilha Grande dos 
Marinheiros pela Secretaria de Educação.  
Como essa exigência da gente trabalhar com o Paulo Freire, ele trazia os círculos de 
cultura e os círculos de cultura... ele é violentíssimo! Tu começa a trabalhar e vai fluindo a 
problemática da comunidade e tu vai resolvendo com a comunidade. É uma loucura a 
metodologia do Paulo Freire, né?  
E... e também tive que trabalhar com educação comunitária, círculos de cultura e, em Santa 
Maria, nós fomos obrigadas a fazer um curso: cibernética social. A cibernética social, ela 
trabalha a tua cabeça para tu não ir só para a frente mas para tu ter uma visão mais ampla 
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da situação real, do que está acontecendo na localidade. E o que foi detectado, analisado e 
levantado foi que eu tive que trabalhar com esses grupos de pressão, primeiro.  
Antes do...do...do Paulo Freire, eu tive que trabalhar com grupos de pressão. O que signi-
ficava isso? Esse grupo de pressão... eu criei um grupo diferenciado do que lá estava 
porque o irmão Cecchin, dos Maristas, ele trabalhava com cinco clubes de mães e eu criei 
um diferenciado, não é? Por que como eu era uma educadora popular pela UFRGS, né? 
Que eu estava fazendo. Porque eu fiz Educação de Adultos na perspectiva da educação 
popular e tava me formando e aquilo tudo eu queria aplicar. 
 
Pesquisadora:  
E por que a senhora decidiu vir para cá? 
 
Entrevistada:  
Eu decidi e a minha mãe não queria que eu viesse morar aqui. Por que as ilhas, por que 
as ilhas, né? Mas eu fiquei com aquilo... porque em 86 terminou esse projeto. Em 1986, 
eu não consegui voltar mais, sair da ilha... porque eu fiquei muito envolvida com o pesso-
al das ilhas me chamando. Aí então, eles me convidaram e eu vim...  
Eu estava na Câmara de Vereadores lutando por verbas e tudo para a Ilha Grande, aí o 
Carlos Estevão Nunes, filho da Zelina Nunes, na época: “Ah, Dona Terezinha, minha mãe 
tem um sonho Dona Terezinha... a senhora tem que ir para lá, a senhora tem que ajudar 
a minha mãe”. Eu digo tá, então eu vou. O sonho dela era trabalhar com crianças.  
Aí, a gente fundou a AAAPIP (Associação dos Amigos, Artesãos, Pescadores da Ilha da 
Pintada). 
 
Pesquisadora:  
Posso só voltar em um ponto que a senhora falou? A senhora falou da sua mãe, que ela 
não queria que a senhora viesse para cá. 
 
Entrevistada:  
Porque a gente morou muitos anos em Guaíba. E aí, era aquela visão de que as ilhas era 
só lixo...  
 

Memória, Narrativa e a Legitimação de uma Vida 
 
Considerando a memória como um importante suporte da história 

oral, afinal, lida-se com o passado selecionado e trazido para o presente 
na voz de um indivíduo. No caso analisado neste texto, abordar-se-á a 
memória de uma moradora das ilhas do Delta do Jacuí, sendo que a atua-
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lização desta é feita no presente por meio de uma narrativa que, depois 
de ser submetida aos parâmetros analíticos da História, como ciência, 
poderá compor uma pesquisa histórica. Neste sentido, vale reforçar os 
pressupostos de Chartier (2007, p. 24) no momento em que confronta a 
história e a memória e as coloca como sendo “incomensuráveis”.  

 
Sem dúvida, entre história e memória as relações são claras. O saber históri-
co pode contribuir para dissipar as ilusões ou os desconhecimentos que 
durante longo tempo desorientaram as memórias coletivas. E, ao contrário, 
as cerimônias de rememoração e a institucionalização dos lugares de memó-
ria deram origem repetidas vezes a pesquisas históricas originais. Mas não 
por isso memória e história são identificáveis. 
 

A memória, apesar de pertencer somente ao entrevistado em ter-
mos biológicos, visto que ela será elaborada em sua própria mente antes 
de ser externada, é feita a partir de uma recomposição de um passado 
múltiplo, no qual ele, como indivíduo, estava inserido. De acordo com 
Henry Rousso (1996, p. 94), a memória pode ser definida como “uma 
reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representa-
ção seletiva do passado, um passado que nunca é aquele no indivíduo 
somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, 
nacional.” 

Para a análise desta entrevista, tomou-se como premissa o fato das 
memórias manifestarem-se individualmente, mas considera-se que elas 
podem trazer à tona algum elemento matizado da coletividade. Vale re-
forçar que a evidência do coletivo habitar a memória individual, não 
significa afirmar que se trata de uma “memória coletiva”. Sob o aspecto 
teórico do conceito de “memória coletiva” se esclarece que “as represen-
tações do passado observadas em determinada época e em determinado 
lugar – contanto que apresentem um caráter recorrente e repetitivo, que 
digam respeito a um grupo significativo e que tenha aceitação nesse gru-
po ou fora dele – constituem a manifestação mais clara de uma memória 
coletiva” (ROUSSO, 1996, p. 95). 
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Ao materializar a memória em uma narrativa, o entrevistado torna-
se o elemento central neste discurso sendo, desta forma, apresentado a 
um enredo no qual ele próprio, muitas vezes, talvez não tenha tido a 
oportunidade de refletir sobre o seu papel como protagonista. O fato da 
memória acessar o passado pelo presente torna-se fundamental para a 
legitimação de saberes adquiridos ao longo da vida. Meihy e Holanda 
(2007, p. 57) ressaltam que “a percepção de que uma narrativa centraliza 
o narrador, que passa a ser a origem dos acontecimentos, gera sempre 
uma sensação de importância social com a qual muitas pessoas não estão 
habituadas”.  
 
Entrevistada:  
Quer dizer, o que é que eu fazia? Como educadora popular, eu dava as pernas para eles 
caminharem... todos eles tiveram as pernas. Uns se deram muito bem e outros não. 
Então, desde a papelada, municipal e estadual e... lá no federal... tudo... com toda a do-
cumentação, tudo, tudo eu orientava. Aí depois me afastava. Era muita coisa que eu fazia!  
 
Pesquisadora:  
Dona Teresinha, deixa eu te fazer uma pergunta: se a senhora for embora daqui quem a 
substitui? 
 
Entrevistada:  
Se eu morrer, a história vai comigo porque ainda não está no livro. Eu tô lutando para 
que alguém me substitua. 
 

Neste caso específico, a centralidade na própria narrativa leva a en-
trevistada a conscientizar-se de seu papel na trajetória exposta. 
“Memória e história conjugam-se também para conferir identidade a 
quem recorda” (AMADO, 1995, p. 125). A entrevista, tida como um ele-
mento pertencente à história oral, pode ser também para o próprio 
entrevistado uma ferramenta para a legitimação de sua história de vida, 
refletindo acerca de sua própria existência por meio da narrativa que 
discorre. O ato de refletir sobre o seu passado, externá-lo por meio da 
narrativa e vê-lo materializado em uma transcrição, além de formalizá-
lo, parece torná-lo longevo e sólido. Em alguns casos, a entrevista se 
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torna, para o entrevistado, a única verdade possível acerca de sua própria 
história de vida. 

 
Respeito e Ética  

 
As entrevistas, parte fundamental da história oral, são peculiares e 

diferem de entrevistas direcionadas por outras áreas, como o jornalismo, 
por exemplo. A relação com o entrevistado antes, durante e depois da 
entrevista deve ser trabalhada sob uma análise cuidadosa, afinal invadir 
as memórias de uma pessoa e torná-las públicas, mesmo que a identifi-
cação desta esteja sob anonimato, exige muita atenção e respeito. Portelli 
(1997, p. 17) ratifica este pressuposto quando afirma que “o respeito pelo 
valor e pela importância de cada indivíduo é, portanto, uma das primei-
ras lições de ética sobre a experiência com o trabalho de campo na 
História Oral”. 

Olhar e ouvir o outro é fundamental no cotidiano das sociedades. 
Estes atos tornam-se cruciais na História Oral quando, através da intera-
ção, pretende-se apreender elementos que estão para além da fala, trata-
se da observação do gestual, dos sentimentos imbricados na voz do en-
trevistado e de ingredientes suspensos na atmosfera da entrevista. Pode-
se concluir, desta forma, que o relacionamento entre as partes envolvidas 
neste processo seja complexo por natureza. 

O relacionamento do pesquisador com o entrevistado pode ser con-
templado em três momentos diferentes: antes, durante e depois da 
entrevista. O período que antecede a entrevista é marcado por um inte-
resse grande do pesquisador em relação ao entrevistado, já que ele 
mesmo o selecionou, pensando que seu depoimento poderia lhe ser útil 
de alguma forma em uma pesquisa científica. Sendo assim, é o momento 
no qual o pesquisador se debruça sobre as informações que levanta do 
entrevistado, servindo como um período de preparação para o pesquisa-
dor. É, geralmente, o momento no qual o interesse pelo entrevistado está 
em nível bastante elevado. Afinal de contas, é preciso conhecer de ante-
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mão alguns fatos e características sobre aquele que será entrevistado e 
que auxiliarão no desenvolvimento da própria entrevista.  

O auge do relacionamento entre as partes se dá no momento de rea-
lização da entrevista. O pesquisador tem seus olhos e ouvidos atentos e 
direcionados apenas para o indivíduo que se dispõe a falar sobre a sua 
vida ou algo vivenciado nela. Vale ressaltar que o controle da entrevista é 
compartilhado neste momento, já que o pesquisador tem a posse do 
gravador, porém “deve-se ter em mente que a capacidade de narrar está 
na anuência, no estado psicológico e físico do entrevistado, que, pode 
sim, decidir sobre os rumos finais da entrevista” (MEIHY; HOLANDA, 
2007, p. 60). 

Na última etapa, ou seja, no momento posterior à entrevista, é no-
tado, muitas vezes, como um período solitário e erudito no qual a figura 
do entrevistado não tem mais a mesma importância, afinal tudo o que se 
precisava saber dele já está devidamente gravado, podendo ser manuse-
ado à exaustão pelo pesquisador. Grave engano. A transcrição e sua 
análise, o cruzamento de fontes e a produção textual são componentes 
desta etapa final, porém é justamente neste momento que não se pode 
perder de vista o próprio entrevistado. Ele deve ter acesso à transcrição 
para poder autorizá-la ou negociar com o pesquisador trechos que gosta-
ria que fossem retirados. “Muitas coisas ditas em momentos inesperados 
ou como parte de uma narrativa ganham relevo diferente quando vertido 
do oral para o escrito” (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 60).  

A dinamicidade de uma entrevista faz com que algumas pessoas, ao 
verem suas falas, posteriormente, formais e enquadradas em um papel 
se arrependam de trechos que foram ditos e queiram retirá-los do docu-
mento. Cabe ao pesquisador o compromisso de manter um 
relacionamento com transparência e embasado na ética com o seu entre-
vistado. Não há uma orientação única neste sentido. Uma negociação 
respeitosa é o que prevalecerá neste momento.  

Por outro lado, a transcrição da entrevista, assim como a produção 
de um metatexto com base nesta poderá levar o entrevistado, ao se depa-
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rar com estes documentos, a uma compreensão positiva de seu próprio 
discurso. As palavras escritas parecem atribuir maior peso e veracidade à 
narrativa. Como se a história que se estabelece, naquele momento, diante 
de seus olhos não possa mais ser alterada. Muitas vezes, sua memória se 
solidifica ao ver sua narrativa materializada em um papel. 

O respeito ao outro levará o pesquisador a continuar com um eleva-
do nível de atenção em relação ao entrevistado, inclusive nesta última 
etapa, o pós-entrevista, não só pela exposição deste ou de sua história, 
considerando que, por vezes, pode-se solicitar o anonimato da pessoa ou 
do grupo analisado. O respeito é fundamental, pois, nas entrevistas reali-
zadas, tendo como parâmetro a História Oral, reavivam-se memórias que 
compõem as vidas humanas e uma vida nunca pode ser banalizada. 

Teresinha Carvalho da Silva, a Dona Teresinha, através de sua en-
trevista, fez com que pudesse refletir sobre o meu papel como 
pesquisadora e entusiasta da História Oral. Algumas observações da 
parte da entrevistada, feitas com o gravador em off e em um momento 
mais tranquilo no pós-entrevista, mostrou-me o quanto ela ficou impac-
tada em ser uma espectadora de sua própria vida. Para ela, foi uma 
surpresa perceber o quanto havia feito em prol das causas dos habitantes 
das ilhas. A narrativa por ela executada é profundamente impactada por 
sua memória, mas também acarreta impactos nesta. 

Foi percebendo quão intensa pode ser a experiência de um entrevis-
tado diante de uma entrevista, enquadrada nos moldes da História Oral, 
é que considero que o respeito e a ética devem embasar o processo como 
um todo. Vale ressaltar que, para além dos aspectos técnicos, o relacio-
namento profissional e positivo que se estabelece entre as duas partes 
envolvidas neste processo denota que não se trata apenas de uma relação 
entre pesquisador e entrevistado, e sim, trata-se, antes disso, da relação 
entre dois seres humanos.  
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Teresinha Carvalho da Silva (foto tirada em 18 de maio de 2019) 
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Um cochicho sobre Joseph Lutzenberger:  

o machismo dos imigrantes alemães do 
Rio Grande do Sul por vozes femininas  

 
João Hecker Luz 1 

 
 
Neste capítulo são apresentados aspectos sobre a imigração germâ-

nica para o Rio Grande do Sul, um processo de muitas nuances de um 
recorte histórico amplo. Para se entender esse fenômeno, delimita-se o 
tema biográfico nessas breves páginas, com as muitas críticas que esse 
gênero acalenta. 

 
É provavelmente na França que a biografia foi mais vituperada. A batalha 
contra a história historizante, travada nas páginas da Revue de synthèse his-
torique, foi vencida pelos historiadores dos Annales, que se dedicam a 
apreender, para além dos acontecimentos particulares, o substrato profundo 
da história: as estruturas sociais, as representações mentais, os fenômenos 
de longa duração. Assim, em pouco tempo a biografia se torna um dos sím-
bolos da história tradicional, da crônica de acontecimentos, mais preocupada 
com a cronologia do que com as estruturas, com os grandes homens do que 
com as massas (LORIGA, 2011, p. 45).  
 

A intenção é mostrar a presença do machismo cultural arraigado no 
modo de vida destes imigrantes e de seus descendentes. Por machismo, 
em rápidas palavras, entende-se ação ou característica de um tratamento 
diferenciado aos gêneros, tendo maior destaque a “privilégios” destina-

 
1 Doutorando em História pelo Programa de Pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). 
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dos ao sexo masculino; privilégios, favores e tolerâncias de todo a ordem, 
aceitando e produzindo diferentes tratamento aos membros familiares 
com base “nos antagonismos do gênero”, o masculino e o feminino. O 
capítulo não tem a intenção de aprofundar o assunto, mas de mostrar 
como os filhos de um mesmo casal eram educados para rumos distintos 
na vida adulta a incluir a educação “superiora”, como se justifica isso na 
sociedade teuta. 

Sendo essa uma tarefa árdua, se dá o foco no machismo no que tan-
ge à criação dos filhos. Para tanto, lança-se um olhar mais aproximado 
na vida do imigrante Joseph Franz Seraph Lutzenberger (13 de janeiro de 
1882-2 de agosto de 1951) e de sua família: a esposa, Emma, e os três 
filhos, José Antônio, Magdalena e Rose. Essas duas vozes femininas de-
ram contribuição por relatos orais, entrevistas que ampliaram o 
conhecimento sobre suas respectivas vidas em família e o modo “desi-
gual” que foram criadas. Ciente, aqui, dos riscos que essa equação 
envolve, na história oral, não se pode ignorar por completo o que essas 
mulheres têm a dizer e expressar para a história como um todo. Mesmo 
sabendo que memória e fato podem se diferenciar, o importante é abrir o 
canal e deixar que novas percepções do passada emerjam: 

 
Outra característica da memória, que a aproxima muito da história, é sua ca-
pacidade de associar vivências individuais e grupais com vivências não 
experimentadas diretamente pelos indivíduos ou grupo: são as vivências dos 
outros, das quais nos apropriamos, tornando-as nossas também, por meio de 
conversas, leituras, filmes, histórias, músicas pinturas, fotografias... Nossas 
memórias são formadas de episódios e sensações que vivemos e que outros 
viveram (AMADO, 1995, p. 132). 
 

Contudo, nas entrevistas, relatos aqui utilizados, esse risco é reduzi-
do, pois tratam de vivências próprias, fatos e eventos que marcaram de 
algum modo as depoentes. Mesmo que instigadas nas perguntas são 
respostas de origens internas e pessoais, o que não impede, vez ou outra, 
um exagero ou diminuição da importância do evento, não que seja claro 
o que de fato aconteceu, mas é possível ver como os conceberam em seus 



João Hecker Luz | 101 
 
relatos. Usa-se o conceito mito, como a composição dos eventos factuais e 
a realidade “relatada” pelas depoentes, legitimando seus respectivos 
pontos de vista: 

 
Até certo ponto, o mito teve igual aceitação por parte tanto de opressores 
como de oprimidos, de proprietários como de trabalhadores, e deu-lhes uma 
linguagem comum. A história oral pode ajudar avaliando os custos, as vanta-
gens e a ambivalência desses fenômenos culturais. [...] O objetivo histórico 
mais ambicioso seria o estudo das mudanças no tempo, das fronteiras entre 
o imaginário e o real, como nós os conhecemos hoje: de como gerações de 
seres humanos têm contribuído para criar nossas próprias noções de reali-
dade. Isto forneceria simultaneamente a compreensão de nossa própria 
cultura e a do passado (PASSERINI, 1993, p. 32). 
 

Portanto, não cabe contradizer ou contestar os relatos, mas torná-
los uma fonte para passado “perdido” que se encontrou, enriquecendo e 
acumulando novos saberes para elucidar como viviam e se relacionavam 
a partir dos testemunhos, “convicções” femininas, pois: “o limite entre o 
imaginário e o real, do mesmo modo que entre o consciente e inconscien-
te, é um problema crucial para a história contemporânea” (PASSERINI, 
1993, p. 35). Não só a história oral pode ser mitológica, mas qualquer 
uma das maneiras que buscamos para entender o passado histórico: “A 
narrativa seja ela oral, escrita ou visual é fundamental na (re)elaboração 
dessa memória, na (re)construção e fixação da identidade do grupo, na 
medida em que ela passa a ser compartilhada pelos membros da família 
e circula através das gerações” (ARENDT, 2001, p. 118). Com o objeto de 
estudo, o personagem masculino Lutzenberger, não se pode cair em 
armadilhas de negar a participação feminina. 

 
Na história, uma perspectiva semelhante também foi adotada, a exemplo, pela 
historiadora Michelle Perrot. Sua acertada interpretação – de que o corpo femi-
nino havia sido enclausurado no espaço privado e que a historiografia somente 
referiu-se ao espaço público – considerava que a história não deu voz às mulhe-
res, pois privilegiava a história dos homens (BOTTONI, 2007, p. 113). 
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Atenta às vozes femininas, essa análise vai em direção do micro e 
contribui para o entendimento do todo, ou a macro-história das demais 
famílias “germânicas”. Nisso a investigação mais pormenorizada é outro 
mote; toma-se parte dos ensinamentos desenvolvidos pela Micro-História, 
conduta metodológica que visa achar e estudar casos particulares ou sui 
generis para maior compreensão no vasto universo que é o passado.  

 
Qualquer tema, portanto, parece ser passível de um estudo micro-história, 
assim como no caso da história das mentalidades, embora nesta última te-
nham predominado os estudos de história europeia medieval e moderna, ao 
passo que, na micro-história, a abertura se afigure maior, alcançando sem 
hesitar o mundo contemporâneo e mesmo a história imediata do tempo pre-
sentes (VAINFAS, 2002, p. 72). 
 

Por assim, se tem a oportunidade de “ouvir” aspectos não tão usuais, 
pois a historiografia tem fontes principais, livros e demais documentos 
escritos, notadamente visuais, calando vozes e opiniões, algo que se procu-
ra negar ao ouvir as personas Roses, Magdalenas... Este fato aproxima, sob 
certo aspecto, falas e diálogos, algo que se considera, cada vez mais, impor-
tantes. Como não levar em consideração a opinião de um dos membros da 
família e escutar os relatos e impressões mais diretas e “privadas” como os 
da filha mais moça, e única viva, do casal Emma e José Lutzenberger. Com 
esse direcionamento, pode-se ajudar na compreensão de como o machis-
mo se “produziu” no seio familiar. A História Oral ganha assim força e 
adentra espaços tanto públicos quanto privados.  

A pesquisadora Anna Luz (1995)2, reforça essa verdade extraída de 
suas entrevistas ao apontar o que vem a ser “a verdade”, o que é “opini-
ão”? O que interessa nos relatos? Mais do que respostas, são pontos de 
vistas que nem sempre são assegurados, como mera “versão” da verdade 
do depoente, assim pode se ter uma visão mais objetiva destas:  

 

 
2 Anna Luz em sua tese de doutorado utilizou a metodologia da história oral entrevistando sete mães para seu 
trabalho “A Vida Cotidiana da Mulher Adolescente: Sexualidade, Gravidez e Maternidade no Rio Grande do Sul 
1920-1995”. 
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Pois naquele momento esta era a verdade dela. E é isso que eu estou levando 
em consideração! É mesma coisa que quando eu falo: - Eu sou da área da sa-
úde, eu pergunto para alguém alguma coisa e eu posso olhar. E pelo olhar 
dela que ela está mentindo, pela maneira que ela faz. “Ah tu usou a pomada 
que te foi receitada?!”. Às vezes pela mudança do rosto eu vejo que não, mas 
ela sim: -“Eu tô usando! Eu tenho outras maneiras de cercar isso”. Agora se 
ela romanceia ou se ela um pouco diferente do que era. Deste sujeito para 
mim, é esta a verdade dele então, de valorizar o que está dizendo. 
 

A questão é que se chega mais próximo do objeto estudando-o, co-
mo respostas mais sonoras aos questionamentos propostos. A história 
vem se atualizando e chega até os dias de hoje ganhando em importância 
e adeptos no fazer histórico cientifico. Cabe destacar que entram outras 
áreas em voga com a história do tempo presente e a história pública, em 
que historiadores demonstram a necessidade de ocupar outros lugares 
na seara pública. Como falar do agora e não utilizar essa metodologia, a 
História oral, com aparelhos mais confiáveis, de fácil acesso e custo? 
Assim será empregada a percepção dos membros da família para dar voz 
e vez a opiniões e expressões do passado que não foram devidamente 
registradas em textos, mas contribuem, no fazer amplo que é a história 
ciência. Novas fontes, novos rumos, nos informam de aspecto “perdidos” 
com outras metodologias, essa nunca única, porque fazer história de-
manda outros complementos, e a história oral vem para compartilhar 
essa árdua tarefa. 

 
Imigração Alemã 

 
A imigração alemã no Rio Grande do Sul inicia nos idos de 1824 

formalmente com a participação ativa do governo brasileiro. Esse come-
ço é apenas o ponto de partida e aos poucos vai delimitando o enfoque 
naquilo que se quer entender, no caso de Lutzenberger. O tema específi-
co aqui abordado é de um imigrante tardio se comparado às primeiras 
levas que aqui chegaram. “Trabalhador qualificado” com formação supe-
riora em habilidades profissionais e urbanas, buscando assim colocação 
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nas cidades e não mais como produtor rural, nos campos afora. Lutzen-
berger imigra da Bavária com valores arraigados sobre a família. De volta 
a sua Bavária, nota-se a permanência da influência por uma linha sepa-
ratória entre alunos e alunas, bastante antiga: 

 
Se retornamos, então a história do magistério alemão, veremos que, de ma-
neira formal, encontra-se a primeira regulamentação acerca de uma 
docência exercida por mulheres leigas nas escolas elementares de um estado 
majoritariamente católico – a Bavária – com data de 1799. Nela, previa-se 
que a educação escolar de meninas deveria ficar a cargo exclusivamente de 
professoras, numa época em que nem existiam, ainda, instituições estaduais 
responsáveis pela formação destas professoras (MEYER, 2000, p. 184). 
 

Ao longo do capítulo discorre-se sobre essa figura que imigrou para 
Porto Alegre em 1920, portanto afastado praticamente um século das 
primeiras levas, mas antes, um breve histórico da imigração germânica 
para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul: 

 
Do outro lado do Atlântico, a despovoada América era todo um continente a 
ser descoberto, contraponto de grandes vazios ‘desocupados’, ao contrário da 
Europa, dividida a palmos. O novo Continente estava cheio de oportunidades 
para os tipos médios pessoas com alguma instrução, como os Kroeff. Por se-
rem pessoas do campo, com habilidades específicas – plantadores de uvas, 
açougueiros etc. –, as cidades não ofereciam muitas opções, pois a industria-
lização era novidade (LUZ, 2010, p. 27).  
 

A citação demonstra que as primeiras levas de imigrantes germâni-
cos eram basicamente rurais, pois a possibilidade da posse da terra era o 
grande atrativo. Chegavam acompanhados dos parentes, filhos e quanto 
mais numerosos melhor, mais bocas, igualmente braços e pernas em 
dobro para vencerem a primeira e difícil etapa de começar o quanto an-
tes o plantio. A família Kroeff não é acaso também. O arquiteto 
Lutzenberger foge desta realidade, vem sozinho, como um imigrante 
qualificado, pois veio em virtude de suas habilidades, de engenheiro e 
arquiteto diplomado, nisso as questões jurídicas ganham relevo – como 
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demonstra o arquiteto e pesquisador Weimer (2004, p. 193) – com o 
Estado novo e a nacionalização: 

 
Os poucos arquitetos estrangeiros que haviam feito cursos de politécnicos (os 
chamados Diplom-Ingenieur, Architekt, ou seja, engenheiros diplomados em 
arquitetura cuja especificidade se restringia, na Alemanha, ao âmbito acadê-
mico) tinham de se submeter ao julgamento sobre o conteúdo das disciplinas 
que haviam cursado para saber se elas efetivamente correspondiam aos de 
suas especialidades [...] Qualquer dúvida levava a intermináveis consultas no 
Rio de Janeiro. 
 

Neste período, os imigrantes são basicamente pessoas com poucas 
perspectivas e imigrar era a oportunidade de melhorar de vida, adquirir 
terras ou posses. Esses viajantes buscam oportunidade no “solo”, desem-
penham atividades laborais sem grande qualificação, e notadamente no 
campo, com sua produção agrícola/pastoreia. 

Passado esse período em que terras foram distribuídas, vendidas ou 
até arrendadas, a imigração passou por uma mudança no modelo, pois a 
terra já dava sinais de esgotamento. A riqueza gerada nos campos ia para 
os armazéns ou vendas para chegarem nas cidades. Com o desenvolvi-
mento gerado pelos braços dos primeiros colonos, as picadas cresceram, 
tornando-se vilas e, posteriormente, cidades. Era o reflexo do esforço 
destes colonos que retiravam da terra seu sustento e faziam “avançar” 
economicamente não só suas famílias, mas a sociedade gaúcha como um 
todo. 

Com as cidades crescendo, era preciso dotá-las de prédios, surgindo 
a necessidade de profissionais mais capacitados, e dentre as muitas pro-
fissões “típicas” da cidade, se foca na figura do arquiteto, como o 
engenheiro e construtor Joseph Lutzenberger. Esse bávaro não se encaixa 
naquilo que se rotulou como imigração massiva, em que famílias inteiras 
vieram num processo de posse de terra. Dentre aqueles com maior su-
cesso econômico, essas pessoas almejavam casas maiores e templos 
religiosos mais belos e compostos. Laudatórios deste período e um dos 
destacados imigrantes que conseguiu acumular grande capital se apre-
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sentam os Kroeff, em especial Jacob Kroeff Filho, que aqui chegou por 
volta de 1854, com quatro anos de idade. Uma típica família de alemães 
que trabalhou na criação de porcos e logo se tornou dona de importante 
matadouro na região. Originários da distante Merl (atual cidade de Zell, 
Alemanha), se mudam para a futura cidade de Novo Hamburgo. Em sua 
chegada, a tímida vila era conhecida apenas como Hamburgo Velho ou 
Hamburger-Berg. 

 
Foi também durante o século XIX, que os caixeiros viajantes consolidaram 
uma relação estável e de notável eficiência entre a capital do Estado e o inte-
rior colonial. [...] Esse cenário serviu como pano de fundo sobre o qual o 
projeto de colonização com imigrantes se consolidou entre 1850 e 1900. Os 
mercados do centro do país, ávidos por feijão, a banha de porco e a farinha 
de mandioca, transferiram somas vultosas de dinheiro para o Estado [...] O 
período ficou conhecido como ‘das onças de ouro’. Toda essa euforia fez su-
bir, diversificar e sofisticar as expectativas de consumo. Com onças de ouro 
tinindo no bolso, o colono voltou-se para a mercadorias industrializadas e 
importadas, em detrimento dos produtos das suas oficinas de artesãos 
(ARENDT, 2001, p. 130).  
 

Esse enriquecimento se constata em outras localidades, a economia 
aquecida oferece novas oportunidades de emprego para outros profissio-
nais, dentre eles Lutzenberger, sobrevivente da Grande Guerra, tenente 
responsável por mediar e construir as bases de concreto dos canhões 
Krupp, arma de imenso poder de destruição e orgulho da engenharia de 
topo alemã. No entanto, cabe comentar toda a destruição causada nesses 
quatro anos de profundo flagelos. Mesmo como oficial da retaguarda, 
presenciou os horrores que os países europeus mais industrializados e 
culturalmente avançados resolveram se meter. A Europa chegou a ponto 
de se aniquilar e a morte de milhares não pode ser esquecida e nem fa-
cilmente explicada. Diante de uma Alemanha devastada mais 
moralmente do que fisicamente, tendo em vista que as principais bata-
lhas foram guerreadas fronteira a dentro dos países vizinhos, era um 
local de mente arrasada, sem ânimo e com a economia devastada, pouco 
serviria um arquiteto a mais ou a menos naquela zona destruída. 
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A decisão de imigrar era uma “certeza”, pois não encontrava nos es-
combros da sua Alemanha ânimo para trabalhar. Como funcionário 
estatal, teria assegurado seu emprego por um vasto tempo, mesmo 
quando já passado os “trâmites” legais da rendição de seu país. Teve, por 
capricho dos vencedores, ser aquartelado em quarentena em solo fran-
cês. Retomada a vida de civil deixou seu emprego e rumou... 

Queria sair, viajar, conhecer e assimilar novas culturas; por acaso, 
achou um anúncio em um jornal de Berlim sobre uma firma que estaria 
pagando boa quantia como ordenado, para engenheiros ou arquitetos, 
num país distante que não conhecia. A oportunidade nas letras do perió-
dico soou como desafio e, abreviando a história, Lutzenberger, neste 
ínterim, pós-matança, fez as malas e se despediu da família – pai, mãe, 
irmãos e sobrinhos –, seguindo para o novo destino, a América do Sul. 
Deste lugar pouco sabia, havia feito um estágio em Praga e a experiência 
lhe trouxe bons frutos. No Brasil não seria tão diferente, idioma estranho 
era outro aspecto que despertava o seu interesse, pois, para os alemães, 
cultura e língua coadunam. 

Sem saber muito mais do que a localização em um mapa genérico o 
que teria o “Hafen fröhlich” (Porto Feliz) para oferecer, além da diversi-
dade cultural – uma nova perspectiva e emprego, o qual, segundo o 
pesquisador e arquiteto Günther Weimer (2004, p. 109), era na firma 
Weise & Mennig, que Julius Weise herdou de seu pai, Willbald Weise, 
sediada na rua Voluntários da Pátria, 509 (Der Familienfreund, 1918). 
Aqui, mais uma série de dificuldades apareceria na vida de imigrante 
temporário, que não imaginava que a opção o levaria a outras mudanças 
no rumo de sua vida, pois voltar para a Bavária estava sempre na mente 
deste soldado.  

Em seu relato de vida ou autobiografia, expressa suas opiniões até o 
ano de 1929. Lutzenberger embarga num navio na Holanda e chega no 
porto de Santos (SP), rumando em seguida para Pelotas (RS). Os relatos 
de suas filhas, Magdalena e Rose, com ânimo reproduzem suas palavras: 
“O pai detestou Pelotas a ponto de dizer para si mesmo que se Porto 
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Alegre for assim como esta cidade também não vou ficar por lá. E em-
barcaria de volta”.  

Felizmente, Porto Alegre lhe pareceu diferente, bela ou interessante 
o suficiente. A decepção na capital se daria de outro modo, já que beleza e 
povo o agradaram e aos poucos começou a fincar raízes. A cidade era um 
misto de “pequenas Alemanhas”, pois em determinadas áreas da cidade 
era corrente os usos e costumes alemães, mas não de uma única Alema-
nha, em especial para um bávaro, que encontrou gente da Prússia 
hegemônica e de diversas localidades diminutas que complementavam a 
nação alemã. Tinha-se assim um retrato de diversas culturas regionais 
que, em alguns casos, ainda preservava seus acentos e o charme nos 
dialetos e expressões próprias, novamente a língua, algo que deve ter 
intrigado ao ouvinte e arguto observador Lutzenberger. Mas nem tudo 
foram rosas, a capital gaúcha reservava surpresas desagradáveis ao ar-
quiteto que, receoso, em parte da falta de trabalho na sua terra natal, 
resolveu imigrar.  

Trabalho não lhe faltava na firma que motivou sua chegada por 
aqui, contudo a promissora remuneração fora uma amarga ilusão, como 
relatam suas filhas, enfáticas em dizer que o salário pouco lembrava a 
realidade do holerite no fim do mês. O valor era apenas para os meses 
iniciais, depois cairia abruptamente. Os parcos rendimentos o obrigavam 
a passar alguma dificuldade e procurar algo mais rentável, o que nos 
remete de “volta” à família Kroeff em Hamburgo Velho... e sua formosa 
Emma. 

Para falar sobre Emma [Lutzenberger], conta-se com os relatos 
orais da senhorita Magdalena [Kroeff] Lutzenberger, filha mais velha e 
muito ligada à mãe, com quem morou por longos anos. Mesmo tratando-
se de parente, há sempre uma limitada expressão do que se escolhe dizer 
e não se pode explicitar numa entrevista ou conversas sobre o passado da 
família Lutzenberger. Cabe ainda comentar que Magdalena tinha um 
genuíno temperamento tolerante e agregador, evitando, em seus relatos, 
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expressar contradições ou situações de enfrentamento, tanto pessoal 
quanto familiar: 

 
A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, sepa-
ra... uma memória subterrânea da sociedade civil dominada ou por grupos 
específicos de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que 
uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor. Distinguir 
entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas é 
de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Conforme as 
circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a ênfase é dada a 
um ou outro aspecto. Sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes con-
vulsões internas remete sempre ao presente, deformando e reinterpretando 
o passado. Assim também, há uma permanente interação entre o vivido e o 
transmitido. Essa constatação se aplica, a toda forma de memória 
(POLLACK, 1989, p. 8-9).  
 

Como relata Magdalena, Emma era a segunda irmã mais nova do 
casal e Jacob Kroeff Filho e Teresa [Steigleder] e uma das últimas a sair 
da casa. Sempre fora bastante tímida e acostumada à vida no internato, 
embora não tenha seguido a vida religiosa, pois preferiu voltar para casa 
após concluir os estudos, cuidando assim dos seus velhos pais3. A morte 
de duas irmãs, Maria Teresa e Augusta, por tifo, talvez tenha influencia-
do nessa decisão ou negativa em relação à vida no monastério.  

A tragédia marcou a família Kroeff, pois a doença se desenvolveu 
por falta de asseio nas instalações hidráulicas do colégio das freiras. Em-
ma se manteve muito ligada à vida religiosa e monástica, mantendo o 
contato com uma “irmã” religiosa que fora sua tutora na escola. Por 
relato de Magdalena, encantada com as histórias da mãe e sua paixão 
pelas freiras, ficou interna na mesma instituição por um ano, talvez o 
pior de sua vida, longe de tudo. Esse comentário negativo sobre a vida 
das freiras fora uma das poucas exceções e crítica direta externada pela 

 
3 Foram realizadas entrevistas com ambas as filhas do casal e pôde-se constatar que duas pessoas tão próximas 
podem ter visões completamente diferentes dos mesmos eventos. Perguntado sobre esse ano, sua irmã Rose deu 
cores mais claras do sofrimento da irmã que colocara aparelhos odontológicos nesse mesmo período e nas visitas 
para manutenção do aparelho chorava copiosamente nas despedidas, algo que Magdalena nem mencionou. 
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cordata senhora, que questionou abertamente os valores e escolhas da 
mãe “pra lá” de religiosa. 

Emma seria a única filha a não casar, mas quis o destino lhe opor-
tunizar uma guinada na vida, contraindo matrimônio tardio com o 
engenheiro e ex-combatente da Grande Guerra Joseph Lutzenberger. “No 
passado o casamento apesar de ser uma forma de garantia econômica 
futura ou ascensão social para a mulher não lhe possibilita independên-
cia financeira há apenas uma mudança de perspectiva, ela passa da 
dependência econômica dos pais para o marido” (LUZ, 1995, p. 68). 

Por sinal, aos poucos, Lutzenberger foi mostrando seu valor profis-
sional na qualidade das obras que realizava, e com seu primeiro 
empregador, realizou algumas obras de vulto como:  

 
seis projetos de residência, alguns armazéns na Rua da Voluntários da Pátria 
e o cinema Apolo, na Avenida Independência, que gozava de muito prestígio 
ao seu tempo. Foi nessa firma que realizou sua primeira grande obra: o Clu-
be Caixeiral, construído na Rua da Praia, quase esquina da rua Dr. Flores, em 
1922. Segundo vários testemunhos, tratava-se de uma obra de real valor que 
foi demolida para dar lugar a um edifício de qualidades discutíveis (WEIMER, 
2004b, p. 109). 
 

Com um cartel de tais obras arquitetônicas, seu nome começa a ser 
notado e, passado o tempo do contrato com a firma que lhe ofereceu o 
primeiro emprego no Rio Grande do Sul, pode dar passos autônomos e 
abrir seu próprio escritório. Numa dessas andanças pelo interior do esta-
do onde edificava casas e igrejas, participa de uma exposição de artes em 
Novo Hamburgo, e lá tem o primeiro contato com a jovem Emma, filha 
de rico estancieiro da localidade, que mantinha os valores germânicos 
bem próximos dos dele. Por volta de 1924, o arquiteto Lutzenberger en-
contrava-se na futura cidade de Novo Hamburgo, a convite da comissão 
julgadora dos festejos do Centenário da Colonização Alemã, e Emma foi 
uma das artesãs que exibiu as suas obras. Cabe destacar que a educação 
que as moças recebiam eram estimuladas nos afazeres domésticos. Em-
ma foi premiada “com Grande Prêmio – Ema Kroeff, pinturas; Colégio 
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São José, bordados e pinturas; [...] Pedro Adams Filho & Cia., calçados; 
[...] Kroeff e Cia., carnes” (DUARTE, 1946, p. 119-120). 

Além do prêmio, o contato inicial marcou o membro da comissão jul-
gadora; não muito tempo depois, Joseph entra em contato com Emma por 
uma carta anônima, enviada por um conhecido em comum. Desta carta, 
apenas a curiosidade de Emma fora aguçada, mas não passou disso.  

Essa história “íntima” chega com mais um dos relatos da filha Mag-
dalena, que revela, com simpatia, como o fato acorreu, a nota cômica em 
que Emma responde ao arquiteto de como poderia aceitar ou declinar 
um convite de um anônimo!? Fica a pergunta no ar por que Emma não 
demonstrara interesse anteriormente? Em nova investida, agora de cor-
po presente Lutzenberger mostra suas intenções, que são atendidas pela 
pretendida.  

Um rápido namoro se seguiu e não demorou muito a se casarem. 
Aos poucos, uma visão mais clara do que seria o dito machismo de Lut-
zenberger em tratar pessoas “iguais” de maneira diferente. É preciso ter 
cuidado para não se cair em anacronismo, pois tratar diferente então nas 
décadas de 1930/1940 e até 1950 é a norma vigente, contudo é preciso 
ver no matrimônio algo tão esperado e aí sem distinção para ambos os 
sexos. A citação que segue é colhida de Heráclio do Rego (2008, p. 50) 
em sua realidade nordestina (nos Estados longínquos de Pernambuco e 
Paraíba), na diferenciação, que nas terras sulinas germanizadas o “pro-
blema” religioso seria a cisão entre católicos e protestantes, algo 
inexistente, pois ambos eram católicos, tanto Emma como Lutzenberger, 
esse com bem menos fervor: 

 
O casamento era, com efeito, o principal mecanismo a permitir às famílias as 
alianças para a formação de um grupo ou rede mais amplos. O matrimonio 
era, portanto, um assunto de família e, nesse sentido, eram, os interesses 
desta última, e não o amor romântico, que eram prioritários. Mesmo se, em 
teoria, os noivos possuíssem livre arbítrio para decidir, a sua idade e as pres-
sões da família encorajavam os jovens a se casar com os pretendentes 
escolhidos por seus pais. O casamento fazia parte assim de uma estratégia 
cuja finalidade era cimentar as alianças familiais e garantir os interesses da 
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família e da parentela. Servia também para criar laços fundamentais de na-
tureza social, política e econômica com indivíduos e grupos considerados 
importantes para a sobrevivência da família, ou para recrutar novos mem-
bros. Como dizia a respeito ao futuro da família e de seus interesses, o 
casamento de jovens da elite era por demais importante para se deixar ao 
acaso ao à sua escolha pessoal, e é por isso que essas uniões eram em geral 
arranjadas.  
 

O Machismo ou Ênfase no Gênero como Possibilidade de Escolha ou 
de Educação não Semelhante  

 
De fato, a educação poderia aproximar os gêneros, mas em muito 

dos casos acaba por reforçá-los. Nesse período, as escolas não eram mis-
tas, o que só ampliava as direções opostas dos currículos e aprendizado, 
frequentadas só por gurias ou só por guris. Era rotineiro irmãos não 
estudarem nas mesmas escolas, como aconteceu com os Lutzenberger. 
Magdalena e Rose foram aprender as lições e valores no colégio das frei-
ras Nossa Senhora do Bom Conselho, e José Antônio no Colégio Nossa 
Senhora do Rosário4, não muito distante fisicamente um do outro e da 
casa dos Lutzenberger na rua Jacinto Gomes, em Porto Alegre.  

Na virada do século, por volta dos anos 1930, no extremo sul do 
Brasil, havia uma região com densa população originada do que seria o 
atual país Alemanha. Certamente, o fato de Lutzenberger ser estrangeiro, 
especialmente alemão, ajudou na aceitação no seio da família Kroeff. De 
origens comuns, mesmo cientes das dinâmicas de um país como a Ale-
manha, valores a incluir a religião tornavam a convivência não só mais 
fácil, mas mais próxima. 

Outro fator que contribuiu para o dito machismo de Lutzenberger 
era a clara divisão da sociedade que refletia na postura da época. 

 
Ao longo da história, o debate da diferença entre os sexos desenvolveu-se 
principalmente entre duas perspectivas: a essencialista e a culturalista. O dis-

 
4 Vide: ROSÁRIO. Colégio Marista Rosário. Disponível em: https://colegios.redemarista.org.br/rosario. Acesso 
em: 19 jul. 2019. 
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curso essencialista exalta a ‘diferença sexual’ e defende a existência de uma 
‘essência feminina’. Psicologizando ou biologizando as constatações socioló-
gicas e culturais historicamente produzidas, realizam afirmações 
universalistas que aprisionam a feminilidade em modelos estruturados, ain-
da que ideologicamente valorizados (mulher como mãe e esposa). Supõe um 
feminismo universal e acaba justificando a discriminação das mulheres em 
função da essência feminina. Na perspectiva culturalista, as diferenças sexu-
ais provêm da socialização e da cultura. Sob esta ótica, a superação da ordem 
e das leis patriarcais eliminaria as diferenças sexuais (ARAÚJO, 2003, p. 45). 
 

Como destaca a pesquisadora da vida de José Antônio Lutzenberger, 
Elenita Pereira (2016, p. 56-57), “a exemplo da divisão tradicional de 
gênero em famílias de elite e camadas médias, a casa era comandada por 
Emma, auxiliada por babás e empregadas, com afetividade e organiza-
ção; já ao pai Joseph cabia o sustento da família, com o trabalho de 
arquiteto. 

Emma e Lutzenberger casam em 26 de fevereiro de 1926, portanto 
Joseph já tinha pelo menos cinco anos de convivência em Porto Alegre, 
mais conhecedor assim, de como a sociedade local se organizava. Mesmo 
na Alemanha a inserção das mulheres no mundo do trabalho foi uma 
tarefa complicada. Até o “habitual” mundo feminino da educação primá-
ria passou por um processo de distinção para que as mulheres pudessem 
trabalhar como educadoras, e só para elas mesmas: 

 
A lenta inscrição de uma face feminina nessa identidade foi decorrência de 
um longo e conflituoso processo de contestação social engendrado no contex-
to de transformações sociais e econômicas onde classe social e gênero se 
articularam de um modo que tornou possível representar a escolaridade e 
profissionalização, em primeiro lugar, como esposa, mãe e depositária da 
cultura e da fé; a inserção e o exercício profissional efetivo da mulher seria 
posicionado, nesse representação, como uma alternativa que supunha a ne-
gação (ou a incapacitação para o cumprimento) desse destino primordial 
(MEYER, 2000, p. 192).  
 

Outra informação obtida em entrevista oral com a professora apo-
sentada Rose Lutzenberger foi o fato de que seu pai falava com certa 
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desenvoltura a língua “local” e, mesmo com um acento presente, seu 
sucesso foi alcançado com treino contínuo, na leitura corrente de jornais 
que podiam assim lhe aproximar da compreensão do novo idioma. Do-
minar uma língua é sempre um plus nas diversas relações que o 
imigrante tem que desempenhar e não fora exceção para Lutzenberger, 
uma vez que, como professor no Instituto de Belas Artes (IBA) desde 
1937, lhe era crucial conversar e saber se comunicar era imprescindível 
para um docente, além de oportunizar novos negócios fora da tradicional 
elite religiosa ou não teuta. Em casa com os filhos e a esposa não há dú-
vida, como revela Rose que o ambiente era de conversações em alemão, 
salvo quando uma visita ou parente presente não dominava o idioma 
estrangeiro. Como nota complementar ainda dona Rose dá boas risadas 
de seu irmão “turrão” José Antônio, que levou isso às últimas consequên-
cias e se negava a falar português com as irmãs, a doce Magdalena não se 
importava, já a jovem Rose fazia questão de manter o enfrentamento e só 
respondia em português mesmo, num diálogo estranhamente bilíngue.  

Rose não se apresentava como uma mulher típica de seu meio, mas 
com um temperamento mais “masculino” para valores de então, pois não 
se intimidava pelos excessos de seu irmão, conduta rara entre as mulhe-
res, algo digno de nota em um lar em que a religião era uma presença 
forte, constante e atuante. A passiva Emma era o modelo, por sinal, mui-
to antigo, e tem raízes moldadas em comunhão com a religião 
estrangeira que veio da Palestina, religião essa que também reforçava a 
desigualdades dos gêneros. Cabe lembrar que a Europa de séculos ante-
riores já se pautava pela divisão clara de como cada um dos gêneros 
deveria se portar e ser educado, com presença de valores distintos para 
os gêneros, como destacam as passagens abaixo, ora o reforço da religião 
estrangeira israelita e na mesma medida a cultura “local” clássica greco-
romana:  

 
Muito antes de 1700 já as sociedades cristãs [já] tinham assimilado comple-
tamente o mandato paulino, que relembrava a sentença do Gênesis, segundo 
a qual a mulher devia sujeitar-se ao marido e este devia protegê-la. Além do 
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mais, desde o século XVI as minorias cultas de alguns países europeus de 
maioria protestantes desenvolviam uma atitude antifeminista, de cariz mora-
lizante, que influenciava os comportamentos individuais e, portanto, as 
relações (Andrés-Gallego, 1993, p. 22). 
 

Se protestantes e católicos se opunham em tantos assuntos eclesiás-
ticos no dia a dia, a crítica em relação às mulheres era algo dividido sem 
maiores problemas, ao que parece a dividida Alemanha agia de modo 
unificado “contra as mulheres”. Outro aspecto que não se pode ignorar é 
a cultura greco-romana, que mesmo sem uma presença tão marcada não 
se pode jogar um pouco mais de segregação em relação às mulheres. 
Lembra-se aqui de maneira sucinta a lenda da civilização clássica que 
trata da maneira (discriminatória) que os antigos tentavam dar conta 
sobre o que seria a mulher, de como ela deveria ser tratada e suas conse-
quências aos homens: 

 
Prometeu, filho de Titão, tem a ideia de zombar de Zeus, quando da partilha de 
um boi, destinado a um banquete comum. As disputas sucedem-se. Prometeu 
rouba o fogo do Olimpo e o presenteia aos humanos. Depois de sucessivas per-
das e ganhos, Zeus resolve dar um mal, como contrapartida, àqueles muitos 
felizes com a conquista presenteada por Prometeu: dá-lhes a mulher. Os deuses 
modelam uma criatura artificial, que dará origem ao gênero das mulheres, cri-
aturas que trazem aos homens a avidez do desejo, o fim do contentamento e da 
autossuficiência. A primeira mulher se chama Pandora e traz consigo uma cai-
xa fechada, de onde deixará escapar, estupidamente, todos os males que pesam 
sobre os homens (CHASSOT, 2003, p. 43).  
 

Saindo do Mediterrâneo para o ambiente da Porto Alegre dos anos 
1930, a vida do casal se pautava pela dicotomia, a norma nas famílias de 
então, Emma cuida dos afazeres doméstico e “Lutz”, o provedor, tem 
contato com o mundo externo dos negócios, algo não facilmente assimi-
lado por Rose, que não reconhecia a sua dita inferioridade “legítima” 
desde o tempo de Eva5: 

 
5 Não se pode negar que nem todas as pessoas e principalmente os crentes seguem à risca os ensinamentos da 
Bíblia, contudo como enfatiza Chassott (2003, p. 51) sob a questão da expulsão do Paraíso fazendo uso de uma 
interpretação defendida por Bauberot: “Não se pode esquecer que essas releituras são muitos recentes e por séculos 
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O evento da criação teria fornecido o argumento de que, no mundo, apenas o 
homem havia sido criado à imagem e semelhança de deus e isso lhe conferia 
uma posição de domínio sobre a mulher, criada a partir de uma costela tira-
da de seu corpo. [...] O evento de expulsão do paraíso teria acrescentado a 
essas concepções acerca da relação de mulheres e homens a dimensão de 
formas distintas de expiação do pecado original: Deus teria destinado ao ho-
mem o trabalho e a responsabilidade pela sobrevivência e à mulher a 
reprodução e o cuidado da espécie (MEYER, 2000, p. 101). 
 

Havia ônus diferenciado para cada gênero, cada um com seu papel 
bem definido, se Lutzenberger ganhava muito, a casa teria conforto e 
fartura, mas nos anos de vacas magras a dispensa não ficaria abarrotada, 
reduzindo outros luxos, como as revistas estrangeiras. Todos liam na 
casa, a começar pelo patriarca. Mesmo correndo sempre atrás de novos 
negócios, Rose se lembra do pai e suas leituras diárias, além do cachim-
bo, cabendo um tempo específico para cada atividade.  

 
O conceito de homem, na época (o que ainda perdura) é aquele que não deixa a 
família à mercê, mas a protege, alimenta, e trabalha – o trabalho como valor e 
sinônimo de dignidade. Segundo os pressupostos burgueses, o trabalho é uma 
virtude, liberta o homem do mundo da natureza e lhe garante a condição de ser 
livre, é privação, obrigação e renúncia, maldição na concepção mais clássica 
(‘ganharás o pão com o suor do teu rosto’, segundo Gênesis). Nos anos de 1930 
e 1940, o trabalho retinha a ideia de virtude imbuída do liberalismo: ser cida-
dão era produzir riquezas, ... (FÁVERI, 2005, p. 3) 
 

Nisso Lutzenberger não tinha ilusões, mas plena consciência das di-
ficuldades do seu trabalho, um ofício que variava e muito nas horas 
trabalhadas. Em parte, entende-se nessa sazonalidade a falta de estímu-
los ao filho6 em não seguir a carreira do pai. Já que as filhas seriam 
esposas, seguindo Emma e seus afazeres domésticos. Além disso, há o 

 
foi a letra sagrada que determinava a subjugação. Também não se pode esquecer o quanto as interpretações 
amenizadoras nem sempre chegavam, ou não eram aceitas pela maior parte dos fiéis”.  
6 Ele preferiu virar agrônomo, pois sempre tivera um contato intenso com a natureza e nenhuma oposição em casa. 
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relato das dificuldades do pai que não recebia o combinado, quando rea-
lizava a obra e o seus honorários eram minguados.  

Pouco ou muito, cabia a ele toda a receita familiar. Emma, a esposa, 
havia contribuído apenas com o “dote”, pagando assim parte das custas 
do casamento e herdando uma razoável quantia, o suficiente para adqui-
rir o terreno e construir a casa da família, “em 1932, construiria sua 
própria residência, na rua Jacinto Gomes, 39” (WEIMERa, 2004, p. 191), 
a partir do projeto de Lutzenberger, que se inspirou livremente na sua 
casa natal em Altötting (Alemanha) e deixou um amplo pátio interno.  

Como dona de casa, cabia a Emma prover intramuros, de maneira 
geral, a alimentação e cuidados específicos aos filhos e reportar o que não 
estaria de acordo com as normas do casal. Cozinheira experimentada, 
cuida com afinco dos filhos, como comenta seu filho José Antônio: 

 
Minha mãe nunca ganhou um tostão em emprego, mas que linda e significa-
tiva infância nos deu! E quanta coisa boa fazia, comidas maravilhosas, tricôs 
e bordados, roupas de todo tipo, cuidava de um jardim que me deu profundo 
contato com a Natureza. Quanta sabedoria ela nos ensinou! Sua contribuição 
ao Produto Nacional Bruto era zero. Então era atraso aquilo? (DREYER, 
2004, p. 122-123). 
 

Sem uma contribuição econômica, Emma se impusera em outra se-
ara, e a exceção seria o valor que dava para a religião. Cabe lembrar que 
ela teve uma rígida escolaridade atribuída às irmãs católicas. E quis im-
por seus valores religiosos aos filhos, algo que Lutzenberger não se opôs, 
mesmo diante da dificuldade de “aceitar” Deus após todos os horrores 
que havia presenciado e “praticado” numa guerra até então sem prece-
dentes. Em entrevista, Rose Lutzenberger reforça a “ausência” ou 
tolerância do pai que via tudo em silêncio, tendo ele inclusive que aten-
der os caprichos da esposa e participar de alguns ritos religiosos sem 
muita vontade. A dita masculinidade tóxica era ausente e muito pena-
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ram, esposo e os filhos, para aguentar tantos hinos, ritos e ladainhas, 
tanto ele como elas de maneira bem próxima7. 

Portanto, seu machismo foi tolerante, aceitando a “imposição” fe-
minina da prática religiosa. Nota-se que o dito machismo não é algo 
exclusivo do pai, pois a mãe reforçou algumas das diferenças, como co-
menta Rose. Sobre isso é importante reforçar o caráter doutrinário da 
educação feminina, religiosa, que Emma recebera. Jacob Kroeff Filho, seu 
pai, já obtivera grande êxito econômico na colônia de Novo Hamburgo, 
podendo assim se dar ao luxo de colocar as filhas e filhos em escolas 
religiosas que aceitavam ainda alunos(as) em tempo integral, e Deus 
assim estaria presente em “toda as atividades escolares”. Essa família 
católica e cristã seguiu os ritos religiosos bem separados pelo gênero: os 
homens com formação no colégio masculino dos Jesuítas; e as filhas, 
primeiro, no universo feminino das irmãs do Sagrado Coração de Jesus, 
na escola São José em São Leopoldo8, e por fim, nas escolas das irmãs 
Santa Catarina em Hamburgo Velho, nisso nem os Kroeff ou Lutzenber-
ger inovando, seguindo a lógica da época, e por que não o machismo com 
sustentação religiosa? O que se pode dizer de machismo era a prática 
comum da época, sem nunca esquecer das exceções que anos mais tarde 
acabariam por virar normal quando das escolas mistas, colocando sob a 
mesma sala e currículo os alunos com as alunas. Das muitas leituras que 
Lutzenberger fizera costumeiramente, não é de se estranhar o periódico 
“A Federação”, de onde se origina esse recorte da folha política (origi-
nalmente partidária). Publicado em Porto Alegre e influente em todo o 
estado, o jornal começou como uma fonte de divulgação das ideias repu-
blicanas do partido republicano rio-grandense, sendo anos mais tarde 
vendido para particulares, mas sem nunca perder seu enfoque na política 

 
7 Ainda nessa entrevista, Rose reconhece a rebeldia tardia que teve, evitando assim seguir na religião, bem como já 
havia feito seu irmão. Por temperamento mais agregaria, Magdalena, para não contrariar a mãe, seguiu por mais 
tempo as obrigações familiares e religiosas, mas “odiou” o tempo que ficou interna no colégio das Irmãs Catarina. 
8 Da mesma ordem da escola frequentada por Magdalena e Rose Lutzenberger em Porto Alegre, no colégio Nossa 
Senhora do Bom Conselho (Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã) (bomconselho). 
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e arauto, tanto do governo como do partido, mesmo se a sua posse man-
tinha uma relação estreita de interesses e troca de favores.  

O que se deve olhar com atenção é de como se via o papel das mu-
lheres de então. A notícia é sobre a participação feminina no parlamento 
alemão, mas ela é referência maior para o modo de como as mulheres 
alemãs conviviam na sociedade de então, no pré-guerra. A parte que 
merece a atenção são os 3 K: 

 
Especialmente na Alemanha, durante tanto tempo, os três famosos K do Kai-
ser, Kinder, Kueche und Kirke (crianças, cozinha e igreja) tinham constituído 
o código da vida das mulheres, encontra-se depois da guerra nada menos de 
uns quarenta membros femininos do Reichstag. Uma das figuras mais influ-
entes e mais pitorescas é a Baronesa Von Ohcimb, não menos notável como 
personalidade é a ‘camarada’ Clara Zetkin, socialista (A FEDERAÇÃO, 25 out. 
1926, p. 3).  
 

Essa nota jornalística dá conta de respaldar o indício de um ou ou-
tro aspecto da vida coletiva e a divisão das responsabilidades familiares e 
sociais. Utilizar as notas de jornal é um recurso para mostrar uma parce-
la do pensamento daquele período. Assim, é facultado imaginar que 
havia uma ligação de costumes entre aquilo que saía nas imprensas, 
influenciando ou reforçando as práticas dos indivíduos como Lutzenber-
ger, leitor ávido.  

De um começo titubeante e incerto, o jornal seria uma leitura indis-
pensável para a elite gaúcha. Mesmo repassada à Família [Eduardo] 
Marques em 1892, essa era tida formalmente como coproprietária do 
veículo, sem esquecer seus muitos cotistas, expressão em voga nos dias 
atuais, mas sua relação com o PRR, leia-se o PODER, nada mudara; man-
tinha os cânones da boa convivência e de rotunda subserviência, 
deixando a escolha do editor-chefe aos cuidados do chefe do PRR, ora 
Castilhos e, posteriormente, Borges. Sobre a “posse” do veículo de comu-
nicação, mesmo sendo uma cooperativa, para se utilizar livremente um 
termo corrente, a organização chefiada pela família Marques era dividida 
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com os numerosos correligionários e suas ações “pulverizadas” entre os 
muitos membros do partido governista. 

Certamente, a família e a senhora Rose9 fizeram alguma leitura des-
te veículo de imprensa. Cabe voltar ao seu relato para o entendimento do 
âmbito privado familiar e a tácita denúncia de um tratamento desigual 
entre os filhos do casal Lutzenberger, sendo que ao pai coube cuidar com 
outros olhos de seu irrequieto filho, José Antônio, e à Emma coube zelar 
pelo bem-estar das filhas, Magdalena e Rose, reforçando não só como 
educar, mas o que educar, pois é lógico pensar nos afazeres domésticos 
realizados por Emma e repassados diretamente às filhas, enquanto José 
Antônio não só podia mais, como não tinha horários tão fixos, perambu-
lava, aprontava e, em até certa medida, era reforçado pelo pai nas 
atitudes de enfrentamentos e discussões. Para as moças, a vida era bem 
mais regrada, rígida, cabendo sempre à Emma a última palavra sobre 
bailes, festas e afins. Como enfatiza Rose, quando confrontava o pai sobre 
algum limite estendido, ele era direto em dizer “falem com a mãe de 
vocês”. 

Magdalena comentou uma dessas histórias que viraram anedotário 
familiar: “em um dia nada especial a mãe saiu para dar alguma volta e 
não sei porque nem eu ou a Rose a acompanhou. O tempo foi passando e 
passando e o pai demonstrando seu desconforto no atraso, naquele tem-
po não havia telefone e coisas assim”. Pronto, era o suficiente para o 
sarcasmo de seu pai entrar em cena com várias velas acesas, esperando a 
má notícia. “Quando a mãe chegou, nos viu todos com cara de choro e 
várias velas acesas, sem entender nada. O pai começara a fazer manha e 
dizer que horror onde estaria a minha mulher etc...” Mesmo sem conse-
quências, o velho José recriminou a sua esposa. 

Logo, ter duas visões de mundo era a norma no seio familiar. Outra 
“horrível” discrepância foram as opções já na fase adulta, pois se Rose é 
professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do 

 
9 Mesmo já falecido em 1927, seu avô Jacob Kroeff Filho foi deputado por dois mandatos, bem com o seu tio Jacob 
Kroeff Netto (irmão mais moço de Emma), sempre pela legenda do PRR e lendo as páginas da A Federação. 
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Sul no departamento de Belas Artes, isso é mais fruto do seu esforço com 
uma grande dose de “azar”. Segundo seu relato, ela e a irmã só entraram 
na escola pois a família, Emma e José, não sabiam o que fazer com as 
duas filhas adultas e solteiras. Ter um ofício não era algo tão esperado 
para essas moças que se aprimoravam para dar uma alta educação a seus 
filhos; sem filhos, estudar era um exagero, algo descabido.  

Já José Antônio cursava a faculdade de Agronomia e jamais passou 
pela cabeça do casal não o ver estudando ou, pior, ainda não se susten-
tando. Valores bem distantes separavam homens e mulheres naquela 
época, mesmo com condições parecidíssimas para evitar o uso da palavra 
idêntica. Assim, podemos atestar que muito do tido machismo era uma 
conduta socialmente aceita por ambos os gêneros, com um reforço da 
religião que, ainda para muitos, é uma mordaça a ser vencida. 

De hoje se olha para o passado e as questões de gênero ganham re-
levo e muito se discute sobre as diferenças que a sociedade ainda 
perpetua; mesmo não acreditando na totalidade do conceito apresentado 
pelo pesquisador, é importante “ouvi-lo”, em especial a última sentença:  

 
A crítica feminista da segunda metade do século XX foi também a principal 
delatora da concepção essencialista de sexualidade, levantou-se a compreen-
são de que os sexos não definem os comportamentos sociais, mas sim os 
gêneros, que eram construídos e delimitados culturalmente e socialmente 
(eu adicionaria: também subjetivamente) – de acordo com a clássica frase de 
Simone de Beauvoir ‘não se nasce mulher, torna-se mulher’. Isso abriu espa-
ço para que se pensasse na construção social dos gêneros, questionando os 
papéis sexuais antes vistos como ‘naturais’. Tal diferenciação entre sexo e 
gênero é de fundamental importância para compreensão da masculinidade, 
uma vez que também a masculinidade passou a ser compreendida como uma 
construção social (BOTTON, 2007, p. 112). 
 

Mas isso não é tudo o que mais tem relevância na questão sobre as 
moças Lutzenberger: “A partir desse momento nega-se o argumento de 
que os comportamentos de gêneros se constroem naturalmente, visão 
defendida pelo discurso técnico-científico, agora percebido como defen-
sor de uma posição político-ideológica (BOTTON, 2007, p. 112). 
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A instrução era algo muito respeitado por ambas as famílias (Kroeff 
e Lutzenberger), mas os propósitos eram muito diferentes para os sexos 
opostos. José Antônio teve uma formação mais liberal com poucos limi-
tes, estudando no colégio Rosário (irmandade marista). Já as moças, 
Magdalena e Rose, tinham outro tipo de limitação, como acompanhar a 
mãe e não se aventurar como fazia o irmão nas suas excursões. E com 
objetivos bem distantes, nisso é crucial entender a lógica das famílias de 
então em que as mulheres eram talhadas para o matrimônio e os jovens 
para a profissão.  

A mulher seria educada por outras mulheres e os homens, igual-
mente, por seu sexo apenas, tratando de aprofundar as ditas diferenças 
culturais que a cada nova geração aumentariam e nunca se igualaria. 
Uma mudança significativa que levaria tempo para chegar foram os mo-
vimentos emancipatórios das mulheres, em especial o desejo da mulher 
de trabalhar e votar, e, nesse viés, recorre-se, em parte, às páginas do 
periódico político “A Federação”, que com algumas notas ridiculariza, 
com os nossos olhares de agora, a posição “absurda” das mulheres que 
querem votar e serem independentes financeiramente; ou ainda ocasio-
naria problemas na manutenção dos poderes quando as mulheres, mais 
numerosas numa Europa pós-guerra, seriam o fiel da balança nas futu-
ras eleições: 

 
O Direito de voto às Mulheres. LONDRES, 14 (A.A.) (pelo [cabo] submarino) 
– Anuncia-se que o gabinete resolveu favoravelmente o projeto que faz des-
cer de trinta para 21 anos o limite da idade para que as mulheres possam ser 
eleitoras, De acordo com o projeto o total de eleitoras aumenta para cinco 
milhões, sendo que o número de mulheres eleitoras será de dois milhões 
mais que o de homens (A FEDERAÇÃO, 14 abr. 1927, p. 7).  
 

Considerações Finais 
 
Constata-se, por relatos orais, que se pode descobrir informações 

que nos ajudam a fazer a dita história total, ou escrever sobre o passado 
calcado em numerosas fontes das mais diversas tipologias. As citações 
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captadas a partir dos relatos orais dão mostras de uma conduta familiar 
machista, nem tanto ligada ao sexo, pois ambos os sexos – pai (masculi-
no) e mãe (feminino) – tinham uma sintonia ou postura equiparadas.  

Assim sendo, o machismo não é propriamente a decisão de um ato 
individual isolado de um pai ou mãe, mas algo que permeia a sociedade 
de então, mesmo com a intenção em menor ou maior grau de aceitação 
por seus membros, independente de seus respectivos gêneros. Existia 
assim um contexto, que permeia as gerações, como destaca Chassot 
(2003, p. 84): 

 
[...] não se desconstroem, no espaço de duas ou três gerações, preconceitos 
milenares. Tão arraigados em nossa cultura civilização e hábitos. Sabe-se que 
há tentavas de rever conceitos bíblicos e a mudança em nossa vida ‘munda-
na’, mas a verdade para caducar leva mais tempo que estamos dispostas a 
reconhecer. 
 

Contudo, é importante enfatizar o amor que Lutzenberger e Emma 
tinham por suas filhas(os) mesmo que isso não os impedissem de toma-
rem as atitudes que tomaram, que aos olhos críticos do presente não 
soam nada bem! Como enfatizam Rose e Magdalena, em relatos orais 
outrora silenciados, podem expressar e demonstrar seus descontenta-
mentos individuais, fazem jus a tantas outras mulheres teutas. Vamos 
ouvi-las... e reconstruir a nossa história. 
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“Rafael Milheira’s Vision:  
A New Understanding of Patos Lagoon” 

In Pelotas with Dr. Milheira  
 

John Gabriel O’Donnell 1 
 
 
Rafael picked me up from the bus station in Pelotas. He was easy to 

identify because he was the only one there who looked like the cool surfer 
dude; wearing board shorts, dark sunglasses and his athlete’s physique. He 
made me feel right at home with a big bear hug as we trotted off to his car.  

We broke the ice a bit by chatting about Pelotas, its history and 
comparing it to larger, northern neighboring city Porto Alegre. Rafael 
explained that Pelotas was originally developed in the 18th and 19th cen-
turies for the production and shipping of charque (a local form of beef 
jerky), but has seen hard economic times of late. He mentioned that 
violent crime had gone up in recent years too, but nowhere near the 
levels in Porto Alegre. We passed by some ornately constructed colonial 
buildings painted in bright pastel colors. I was impressed. And even 
more so by the vista I encountered when we emerged onto a long, 
straight road that followed the coastline of the massive Patos Lagoon.  

“Yeah and Porto Alegre doesn’t have this,” Rafael iterated as he ges-
tured toward the wide white beaches and endless calm waters that make up 
the Laranjal (this part of the city along the lagoon). It was truly a surprise to 
see what essentially looked like a lazy beach town in the middle of the city. 

 
1 Mestrando em História pelo Programa de Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). 
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There were small groups of people intermittently dispensed along the sandy 
banks; sitting on plastic furniture and chatting away. An idyllic scene.  

Seeing the large body of water - the distance was such that it was im-
possible to see the other side of the lagoon - immediately got me thinking 
about seafood, given my gluttony and the fact that I’d been without food 
since I left the bus station back in Porto Alegre earlier that morning. 

“Is there good seafood here?”, I had to ask. 
“Yeah, man! They catch amazing shrimp over there”, Rafael replied 

while pointing towards a far-off, not too specific location. 
“We are going to a good restaurant that has it.” 
“You see those hills over there?”, Rafael asked as he nodded his 

head towards some tree-topped bumps protruding from the horizon, on 
the north end of the lagoon. 

“Yeah.” 
“So those were guarani settlements. From those hilltops you can see 

the whole lagoon - you can see everything and everybody. I think that 
they were using it as a kind of administrative control. Like a lookout.”  

I immediately remembered one of the major themes in Rafael’s re-
search papers - applying ‘line of sight’ or ‘point of view’ analysis for 
archaeological sites. The concept is a simple one, but easily overlooked - 
including information about what would have been visible from a certain 
vantage point of and introducing that into the ‘macro-interpretive’ analy-
sis of the distribution of sites and population arrangements of the past.  

“What I am trying to show here is major political organization,” Ra-
fael continued. 

“This is not some hunter-gatherers wandering around and moving 
from site to site. This is a controlled environment.” 

“Like a state?”, I followed up. 
“Yes; exactly; like a state,” Rafael said as he edged the car into a 

tree-shaded parking spot facing the expanse of the lagoon. I could see 
him thinking deeply about this ‘political’ arrangement of this hypothe-
sized guarani-controlled state; even behind the dark sunglasses. 
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Well the first restaurant was a bust and after walking in and using 
the restrooms we decided to go someplace more conducive to conversa-
tion. There were too many people; too many kids; too much chaos - 
although it must have been pretty good judging from all the framed 
newspaper accolades filling the entry room. I was relieved Rafael sug-
gested an alternative place, because an overly-crowded all-you-can-eat 
buffet stampede puts my darned nerves on edge. 

After walking a few pleasant blocks along the breezy avenue we 
turned into a cozy little place where we were promptly and cheerfully 
greeted by an apron-wearing waiter and ushered into a much more 
manageable buffet line. I piled my plate with salad, spaghetti, fish and 
rice and beans and Rafael was excited about the sushi; although there 
was some confusion about trying to get the little square soy sauce serv-
ing dishes; apparently they had to be washed.  

Once the soy sauce arrived we began to dig in and enjoy it heartily.  
As conversations can often do - this one turned towards politics. It’s 

always tempting for two people from two different countries to compare 
the trials and triumphs of their native nationalities - What do you think of 
your president?; What direction is the country headed?; How can we fix 
these intractable problems?, etc. Refreshingly, Rafael was, although clearly 
with preferences and knowledgeability, very pragmatic about these topics. 

“You know, people ask me, ‘What should the government do about 
this or that?’, and I say ‘I don’t know. I’m not a public servant. I’m not a 
sociologist or an economist. I am an archaeologist. It’s not my area.” 

I thought that was a very nice way to move the conversation away 
from trivial political waxing and towards much more interesting subject 
matter and, hell, it makes a lot of sense. 

After we cleared our plates, Rafael pulled out his laptop and started 
showing me lots of visuals regarding the typographical, comparative and 
data-collection research he’s been doing in the area. There were pictures 
of the cerritos; the raised earthen-mound structures that populate the 
periphery of the lagoon. He explained that we would be visiting some 
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after we left the restaurant. There were high-quality, overhead digital 
maps of the cerrito arrangements throughout the area and other, similar 
maps, showing visually-modelled movement patterns of people and even 
canoe traffic along and across the bodies of water.   

Like his comments earlier about the ‘politically strategic lookouts’, 
what Rafael began to explain to me, as we looked at these slides and 
images he had produced, was a vision of this area as a complex and co-
ordinated society; a network of controlled canoe highways, busy ports, 
permanent areas of settlement and strategically seasonal ones. It was 
very different than earlier interpretations of the cerritos data that tended 
to portray the structures as the accumulated build-up of centuries of 
seasonal use by nomadic people. Rafael’s consistent vision, choice of 
methodologies and purpose for his committed work in the Patos Lagoon 
area was becoming more and more distilled and tangible to me. He em-
phasised that he still had a long way to go to collect all the sufficient data 
and connect the dots, but his attitude was one of endurance and patience. 

As we were paying the bill I was confronted with a shiny glass dis-
play case of what I assumed to be Pelotas’ fabled sugary confections. 
Although not normally a ‘sweets guy’ I figured ‘When in Pelotas!’ and 
asked the hairnet-donning man behind the counter for a little round 
hand-sized pastry that looked the best to me.  

“Oh yeah man. The pastries in Portugal are so good!”, Rafael said as 
he saw my purchase. 

“What’s this called?,” I asked as I bit into a custardy, flaky concoction. 
“Pastel de Belem. They are everywhere in Portugal. You never had 

one?!” 
We drove along the bank of the lagoon and when we reached it’s 

terminus we veered right into what seemed like a residential neighbor-
hood on the edges of the developed parts of the city. There were lots of 
half-finished houses, some open lots and plenty of fully-occupied homes 
festooned with family cars and barking, bored dogs. After a series of left-
hand turns we arrived to what was clearly the edge of the development. 
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There was a chubby teenage boy in flip-flops leading a puppy tied to a 
rope into the woods and a few horses also tied up along a ditch. We were 
clearly on the margins of something. 

We parked the car on the dirt road and climbed to the top of a 
raised ridge that straddled the dirt. Rafael gesticulated towards the side 
of the ridge opposite the housing; 

“So I’ve been fighting to have this preserved,” he said with notable 
hints of determined exhaustion. 

“They want to keep building houses out here, but there is still a lot 
of work to be done. A lot of sites will be lost. I am trying to save it, but for 
now we have managed to put a hold on more construction.” 

I could see a trio of children playing with some horses about a quar-
ter-mile in the distance. The area stretched flatly out in 130 degrees and 
at the edges, far off in the distance, you could see large dense clusters of 
palms and deciduous trees. The interior of this expanse was like uneven 
pasture that had been left to go wild. It was full of interesting knee-high 
vegetation, some looking like the agaves and yucca, pampas grasses and 
again small island-like copses of knotty trees scattered here and there 
breaking up the monotony of the smaller vegetation.  

From that vantage point we talked about the challenges of site 
preservation, how to involve and engage the local community and the 
political and regulatory players involved in this particular scenario. Ra-
fael described a complex web of private owners who wanted to build 
more homes; government agencies that could help with conservation but 
were bureaucratic and slow-moving in nature; and the local residents 
who used the land for grazing, recreation and had also been removing 
large quantities of the rich soils that compose of the cerrito structural 
foundations. These artefact-packed soils were then sold locally for gar-
dening purposes as the mysterious terra indio potting soil. 

We walked along the ridge towards the closest cluster of trees and 
the verdant, wild environment on the edges of the housing development 
reminded me a lot of my childhood tromping through the wetlands of 
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Louisiana. I asked Rafael if he got to spend a lot of time playing outside 
as a kid. 

“Oh yeah man. It was great, man. I was outside all the time,” he en-
thused.  

“My daughter can’t do that now. It’s too dangerous.” 
When we descended the embankment and got under the shade of 

the tree canopy Rafael explained what we were looking at.  
“Well, this a cerritos,” he said, as I began to notice a more pro-

nounced flatness to a certain portion of the earth that vaguely mirrored 
the outline of the tree coverage. There was a very profound sense of calm 
and complexity under the trees with large clumps of spanish moss and 
various forms of lichen giving the miniature cluster of forest a dense, 
reptilian atmosphere. 

There was large scars in the earth pointing towards the direction of 
the houses we had come from. It looked like someone had attacked the 
cerrito with Bobcat excavator. This is where the soil mongers had been at 
work.  

We walked amongst the trees and onto an adjacent, more expansive 
cerrito floor plan. I was starting to notice the difference between what was 
the bulk of the structures and what was the normal forest floor, but it was 
a subtle difference to an untrained eye. It was easier to see the architectur-
al form more vividly when Rafael could sort of ‘point out’ the edges of the 
cerrito’s footprint. You could notice a more distinctive rectangular uniform 
area that was clearly flatter than the rest, and slightly raised.  

“This is where we found the dog,” Rafael revealed.  
In 2016 Rafael and his team uncovered the earliest evidence of the 

domestic dog (Canis lupus familiaris) ever recorded in Brazil. It was 
carbon-dated at between 1701 and 1526 years before present. 

It was a find that received a lot of warranted press coverage and 
brought a lot of attention the cerritos themselves and the work Milheira 
has been busy at. It was quite an exciting feeling to be there with Rafael 
and have him directly explaining the other kinds of artefacts; lithics, 
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ceramics, ground stone and even full burials that his team of students 
and volunteers have been uncovering over the years. He was able to 
point out noticeable cavities in the surface of the cerrito floor where the 
now-deformed meter or three-meter wide telltale ‘walls’ of excavation 
units once existed. There was a moment of silence where we both en-
joyed the dense calm of the forest for a moment. Then we began making 
our way out to the other side of the thicket.  
 

  
Rafael indicates the area of the cerrito where the earliest domestic dog in Brazil was uncovered.  

 

We emerged onto the opposite side of the woods and were now 
faced with an immense expanse of pock-marked flat terrain with the 
grassy and shrubby vegetation. I could still see some children running 
enthused circles around a white horse about a hundred yards away.  

“Is that a tortoise?” I asked as my self-satisfied penchant for spot-
ting wildlife kicked in and I saw the bulky form at the edge of a cluster of 
bladed grasses. It was about the size of a rugby ball and I was excited.  

“I think it’s dead,” Rafael assured me as he walked over and turned 
the poor animal over onto its back.  

It certainly was dead and all that remained was the shell, the rest of 
the skeleton and, strangely, the entire head with eyes intact. It looked like 
one of the neighborhood dogs had enjoyed a terrapin feast.  

“You see those trees out there? The palms?”, Rafael asked me while 
pointing towards what looked like the edges of the flat expanse.  
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“Basically wherever we find that collection of trees growing togeth-
er we can expect to find the cerritos. The soil composition at the 
inhabited sites is such that it supports that kind of growth.” 

I looked around us and in every direction, in the distance, you could 
see this associated arboreal collection Rafael was indicating. It was quite 
a surprise. He were looking at essentially a map of the cerrito construc-
tion arrangement using solely the species of trees as our interpretive 
agent. It was a ground-level view of one of the many data-strewn demo-
graphic and mobility modelling maps I had seen in Rafael’s research 
papers. It’s always fascinating the stark chasm of ignorance that can be 
bridged when someone with knowledge simply points out the incredible 
record of history existing right before our eyes.  

 

 
Milheira points out the tree growth on the horizon that is associated with the locations of the cerrito structures 

 

To get back to the car, we retraced our steps through the shady cer-
rito group and began walking along the ridge that bifurcated the 
sequence of houses from the open terrain. I think we were discussing 
some of the local politics involved in the use of the land and its future 
prospects as an interpretive archaeological education site for the public 
when the conversation was abruptly aborted. Rafael jumped and twisted 
in the air to leap forward a few feet and ended up facing me with one leg 
raised in the air. I immediately stopped in my tracks and glanced to-
wards the ground between us.  
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“Wow, wow, wow…..,” Rafael was surveying the situation. I was 
looking at an equally surprised and poised-for-action pit viper situated 
directly in the narrow trail we had been using. 

“That’s a cruzeira. And I am wearing shorts,” Rafael sounded re-
lieved and concerned for me as I leaning just a little to get a closer look.  

The Bothrops neuwiedi or cruzeira is highly venomous viper of the 
region and causes, among other results, necrosis of the flesh of the bitten 
area. As the serpent considerately rattled her tail in warning, we skirted 
around and down the embankment, significantly more alert and less lost 
in thought than before our shared adrenaline kick. As we got into the car 
Rafael told me about an archaeologist colleague who had suffered serious 
and lasting nerve damage from the same species when he was working 
in the field and far from any antivenom. After the long bus ride, the buf-
fet and the eventfulness of the afternoon I thought it was a good time for 
an afternoon nap. Meanwhile Rafael had to get to a soccer match he was 
scheduled to play in. He dropped me off at my mother-in-law’s building 
and I rang the keypad to the apartment. 

 

 
Bothrops neuwiedi 
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After a bumpy Uber ride through a network of dusty residential 
streets I arrived at the address Rafael had given me earlier in the day. It 
was a long, spread out single-story home with a series of small open 
spaces between fences, a long covered driveway and smaller utility build-
ings. Rafael came out to greet meet framed by the cold brightness of the 
halogen security lamps that illuminated the face of the house. I asked 
him about the results of his soccer match and asked him if he was doing 
some kind of work on the front yard; there was evidence of a major 
D.I.Y. work-in-progress that looked like it involved some tilework and 
subterranean piping.  

We walked under the metal driveway covering and onto the side of 
the house, entering into a brightly lit and very cozy kitchen-dining room 
area. Rafael introduced me to his wife Raquel and their daughter, who 
was shy and sweet. His wife asked me what language I prefer and I think 
we settled into a mix of broken Portuguese and English as we chatted 
about my research project, her work and the fact that I was in town spe-
cifically to interview her husband.  

After the pleasantries Rafael and I began to discuss where we 
should sit down and actually do the interview. There was a fun, ex-
pectant energy in the household due to the fact that family friends would 
be arriving soon for the pre-arranged barbeque. The little girl was play-
ing with a friend in an adjacent bedroom and there were two 
rambunctious dachshunds noisily patrolling the yard. We decided to go 
to a small building back of the house. It was a converted garage that 
Rafael had turned into a rather impressive man cave, being equipped 
with a complete wood-fired grill, a bathroom, a fridge full of beer and a 
well-worn 5-piece drum kit in the corner. 

The interview was lively and full of information and anecdotes. We 
discussed Rafael’s background, both professionally, intellectually and in 
regards to the methodological antecedents to his research. We were able 
to more fully delve into the topic of institutional complexities regarding 
the regulatory bodies that protect the cultural resources and how these 
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agencies support and control the work that can be done and how. I was 
also to get a more vivid picture of how Rafael came to be more-or-less 
focused on the questions regarding the cerritos cultural groups, the peo-
pling of the lagoons area and his persistence in wanting to flesh out this 
complicated historical reality. 

At that point the concerto of canine barking from the twin weiner 
dogs had reached a crescendo of untenability for conversation. Plus a 
door opened and two of Rafael’s old schoolmates and musician buddies 
entered the room; Gustavo and Leandro had arrived ready to grill and 
‘rock out’ and the sound of further conversation from the covered drive-
way further added to the celebratory mood. I felt flattered and a bit 
surprised as each one of Rafael’s friends and their families greeted me 
with a sense of having been expecting me that evening and it was clear 
the small gathering was partially being thrown in tandem with my visit. 
Rafael suggested we move back into the main house to finish the inter-
view there, as the other men began to enter the converted garage and 
prepare for what was to be a meat-heavy and music-laden night.  

Sitting around a long coffee table we continued our discussion. I 
wanted to know about Rafael’s recent tenure as a visiting scholar in Exe-
ter, England - how did it compare to doing archaeology research in 
Brazil? He had lots to say on the subject and couldn’t overemphasis the 
financial factors that largely determine the scale and scope of the kinds of 
research projects that can be done. The kinds of tools put to use in Eng-
land and North America simply require a supportive budget beyond the 
realm of possibilities in Brazil’s institutions Rafael emphatically ex-
plained. However, we ended the conversation on a hopeful note 
discussing what the future of archaeology’s role might look like in Brazil. 
Rafael offered that Brazil’s contribution to the field (partially due to the 
gap in financing) must reside in the social capital of its research agenda; 
the ability to utilize the techniques and language of the archaeological 
method in order to give a voice to overlooked histories, marginalized 
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communities and construct the multi-vocal vision of the past that more 
closely reflects the data-supported reality. 

With my notebook computer fully closed and the interview officially 
and satisfyingly recorded, we beelined for the back building where Ra-
fael’s buddies were already assembled. The charcoal was fired up and 
large slabs of beef and long stretches linguiça of were punctured by the 
harpoon-like metal skewers that would be arranged in rows over the fire. 
Cold beer was falling out of the fridge and I sat down at the drumkit to 
watch the proceedings as I gingerly kicked out a pattern on the hi-hat, 
trying to play without causing a racket. 

 

 
The grill is prepared. 

 

The men began pulling guitar amplifiers, cables and microphones 
from the most unexpected places - like from cabinets next to the grill 
tower and a cavity under the sink - as they chatted about the week’s 
happenings and gossiped a bit about other friends that weren’t present. 
There was lots of laughter and telling of jokes that largely went in and 
out my untrained ear, but Rafael and I’s encounter with the angry rattle-
snake was a big hit with the gang and prompted shared accounts of 
other unexpected encounters with dangerous wildlife. 

There was on-going opening of beer cans and the omnipresent tray 
of glistening barbequed meats began making the rounds. All the men 
settled in what appeared to be very well-known musical positions. Rafael 
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dexterously began on the drums and one friend, who wasn’t playing, 
seemed excited about the prospect of enjoying the forthcoming ram-
shackle concert. An electric keyboard was set-up; and I was handed an 
acoustic guitar; and the music began.  
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Carregando gênero na mala1:  
Entrevista com a Historiadora Ana Maria Colling 

Sobre seu Percurso Intelectual nos Estudos de Gênero 
 

Paula T. de Azevedo 2 
 
 
Introdução 

 
O objetivo central dessa entrevista3 é conhecer parte do percurso in-

telectual da historiadora Ana Maria Colling, tendo como tema sua 
inserção nos estudos de gênero no campo da História e através de sua 
fala conhecer essa personagem e buscar “através de sua trajetória pesso-
al, entender um pouco a história do tempo em que viveu” (BERNARDES, 
1995, p. 18).  

Os mais recentes estudos de cunho histórico-biográficos buscam 
transformar as trajetórias dos personagens em objetos de pesquisa cientifi-
camente construídos. Além disso, examinam sua complexidade dentro dos 
seus contextos de atuação. Para Benito Bisso (2000, p. 6), utilizar “As ex-
pressões ‘através’ ou ‘por intermédio de’ mostram a preocupação dos 
autores em fugir do voluntarismo individualista e estabelecer uma articu-
lação entre as trajetórias estudadas e os contextos onde elas se realizaram.” 

 
1 Referente à fala da entrevistada. 
2 Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
3 Essa entrevista é resultado da proposta efetivada na disciplina “História Oral: narrativas de memória, acervos e 
experiências de pesquisa”, ministrada pela Profª. Dra. Claudia Musa Fay na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). A proposta era que cada um de nós vivenciasse a metodologia da História Oral. Aqueles e 
aquelas que fossem trabalhar com essa metodologia nos seus projetos poderiam fazer uma pré-entrevista a título 
de experiência 
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A noção de trajetória nos ajuda, segundo Pierre Bourdieu (1996, p. 
190), a driblar o que ele denominou de “ilusão biográfica”, ou seja, a 
construção de parte do percurso de vida de um sujeito desarticulado do 
lugar social onde este personagem está inserido. Construir uma trajetória 
depende do entendimento de que: 

 
Não podemos compreender uma trajetória [...] sem que tenhamos previa-
mente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou 
e, logo, o conjunto de relações objetivas que uniram o agente considerado 
[...] ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confron-
tados com o mesmo espaço dos possíveis. 
 

Partindo desses pressupostos, cabe ressaltar aqui que esta entrevista 
está ligada a um projeto amplo – em fase preliminar – pelo qual busco 
analisar os percursos intelectuais das historiadoras brasileiras dedicadas a 
incorporar a categoria de gênero aos estudos históricos, ao mesmo tempo 
em que se transformavam, através de sua ação intelectual, em sujeitos de 
uma mudança de paradigma do conhecimento histórico que refletiu no 
campo da historiografia brasileira. Nesse sentido, torna-se fundamental a 
historicização dos encontros e desencontros acadêmicos vivenciados por 
essas historiadoras em diferentes espaços de sociabilidade e de produção 
do conhecimento. Para dar conta desse objetivo amplo e também dessa 
entrevista, uso como ferramenta metodológica a História Oral.  

Algumas são as classificações – método, técnica ou teoria – para ex-
pressão História Oral, no entanto, há um consenso no meio acadêmico 
em classificar a mesma como uma metodologia de pesquisa. Conforme 
Alberti (2000, p. 1): 

 
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, 
após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na realização de entrevistas 
gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam aconteci-
mentos e conjunturas do passado e do presente.  
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Assim, o testemunho oral como método vem ganhando importância 
na contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito à história do tem-
po presente. Como afirma Ecléa Bosi (1994, p. 55), “na maior parte das 
vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 
imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. 

Dois elementos contribuíram para a constituição e sedimentação da 
História Oral como metodologia: a história oral democratizou a prática 
histórica; e a História Oral deu voz aos silenciados pela história dominan-
te, permitindo o acesso às experiências históricas subjetivas dos sujeitos 
“esquecidos” pela história4 (THOMPSON, 1992). Essa metodologia está 
intrinsecamente ligada aos estudos de memória e história. Segundo Ja-
naina Amado e Marieta Ferreira (2005, p. 15): 

 
na história oral, o objeto de estudo do historiador é recuperado e recriado 
por intermédio da memória dos informantes; a instância da memória passa, 
necessariamente, a nortear as reflexões históricas, acarretando desdobra-
mentos teóricos e metodológicos importantes.  
 

De um modo geral, a rememoração e a verbalização do passado cons-
tituem-se como um processo amplo e seletivo por parte do depoente no 
presente. Como ressaltou Ângela de Castro Gomes (2004, p. 11), “[...] os 
registros de memória dos indivíduos modernos são, de forma geral e, por 
definição, subjetivos, fragmentados e ordinários como suas vidas [...]”.  

De acordo com este autor, portanto, a memória estaria condiciona-
da a um meio social, e através desse, seria construída e reproduzida, pois 
nossas lembranças apoiam-se nas lembranças de outros e, conforme ele, 
jamais lembramos sozinhos. Numa perspectiva construtivista, Pollak 
(1989) se aproxima de Halbwachs quando define a memória como uma 
reconstrução coletiva, mas dele se afasta quando fala que essa ação se 
daria pela via da imposição e da opressão e não por laços de afetividade 
espontâneos. Sendo assim, a memória coletiva seria um campo de dispu-

 
4 Vale lembrar que a entrevistada não pertence exclusivamente aos grupos minoritários que historicamente 
tiveram suas vozes silenciadas; pelo contrário, ela se situa em um grupo intelectual marcado por distinções sociais 
pensando a academia como um espaço de poder/saber. 
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tas pelo que lembrar e o que esquecer. Essa entrevista foi construída 
dialogando com essa perspectiva, pois entende que a memória é recons-
truída coletivamente através de um constante processo de seleção e 
conflito. Nesse sentido, interessa entender como “os fatos sociais se tor-
nam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração 
e estabilidade” (POLLAK, 1989, p. 4). 

 
A Entrevistada  

 
Em termos acadêmicos, atualmente, Ana Maria Colling é professora 

permanente do Programa de Pós-graduação em História da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD) e pesquisadora da UNESCO na 
Cátedra Diversidade cultural, Gênero e Fronteiras. 

Sua formação inicial se deu na Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), na qual se graduou em Estu-
dos Sociais e Geografia nos anos de 1978 a 1982. Iniciou seu mestrado em 
1991 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e teve como 
tema de pesquisa as mulheres na Ditadura Militar do Brasil. Já o douto-
rado foi realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS) onde investigou a construção da cidadania da mulher com 
estágio na Universidade de Coimbra, Portugal. Atuou no ensino básico e 
no ensino superior em três universidades diferentes: UNIJUÍ, 
UNILASALLE e UFGD.  

Seus principais temas de pesquisa versam sobre a história das mu-
lheres, feminismos, educação e gênero, discurso e poder. Dentre suas 
publicações, destacam-se as obras: “A resistência das mulheres à ditadu-
ra militar no Brasil”; “Tempos diferentes, discursos iguais - a construção 
histórica do corpo feminino”; “Mulheres Kaiowá Guarani – Expressões”; 
e finalmente, sua obra mais atual em que ela organiza o “Dicionário Crí-
tico de Gênero”, que foi premiado na categoria Ciências Humanas em 
2016 pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU).  
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A Transcrição da Entrevista 

 
A entrevista ocorreu no dia 23 de junho de 2019, na residência da 

Professora Doutora Ana Maria Colling, na cidade de Porto Alegre no Rio 
Grande do Sul.  
 
Paula Azevedo: Bom, eu estou aqui com a Profª Drª Ana Maria Colling e nós vamos 
começar a entrevista. Primeira pergunta que eu tenho para ti é como tu iniciou a tua 
trajetória nos Estudos de Gênero? Como é que tu entra nesse campo da historiografia? 

Ana Maria Colling: Ah, durante meu mestrado na UFRGS, na década de 1980, 1980 para 
1990. Eu vim de Ijuí, da Universidade de Ijuí eu e mais alguns colegas e eu trouxe de lá 
duas propostas da minha universidade para fazer a dissertação de mestrado. Uma era 
sobre a questão da energia elétrica da UNIJUÍ, que era uma coisa super diferenciada, 
tenho até um texto em uma revista sobre isso. E a outra era sobre as etnias, né. Que Ijuí é 
um dos únicos municípios do Brasil que numa proposta do Imperador Dom Pedro fez 
uma colônia mista e colocou em Ijuí dezenove etnias. Só que chegando ao mestrado e na 
disputa ou na escolha de, de orientadores e orientadoras eu escolhi a Professora Céli 
Pinto para me orientar e ela disse que, desses temas, ela, ela não tinha interesse, mas um 
tema sim, ela tinha interesse que havia saído naquela semana inclusive nos jornais de 
Porto Alegre, Correio do Povo e Zero Hora que os arquivos do DOPS estavam abertos ao 
público e eu também fiquei super encantada e a partir daí eu sou uma ex-militante de 
esquerda. A partir daí [...] a procura das minhas fontes, que esse é outro tema e é quando 
eu fui me deparar de fato com as questões de gênero. Em disciplinas anteriores, inclusive 
com a Celi, nós havíamos feito o meu primeiro encontro impactante com Michel Foucault, 
né. Fizemos uma cadeira com Michel Foucault na época toda ela em francês. Imagina 
assim que hoje é difícil da pessoa começar a ler Foucault em português e nós líamos em 
francês, fazíamos grupo de estudo e tal. Então eu tive, eu tive nessa época apenas na 
década de 1980, início dos anos 1990, tanto das questões de gênero como ah:::: Michel 
Foucault e de lá para cá nunca mais abandonei.  

Paula Azevedo: E:: a partir da tua experiência enquanto professora universitária. Como 
tu acha que a academia recebeu e vem recebendo os estudos de gênero? 

Ana Maria Colling: Acho que recebeu muito mal e continua recebendo muito mal. 
Quando então essa minha pesquisa, que também trabalhei com história oral e as mulhe-
res que haviam militado na esquerda, e a universidade que eu trabalhava na época 
UNIJUÍ sempre foi tida como esquerda, não é? Nós éramos todos chamados de vermelhos 
lá e quando eu volto para lá, isso foi antes da publicação inclusive da minha dissertação, 
eu fazendo a dissertação, eu acho que alguns colegas estranharam, especialmente de linha 
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muito marxista, falavam com desdém tanto da questão de Foucault, que isso era um 
modismo, uma modiNHA, quanto da questão de gênero. Bom, isso tanto é verdade que 
enxergam tão mal que anos depois eu comecei a fazer parte do grupo de mestrado lá em 
Ijuí que se chama educação nas ciências, não era para pedagogos, educação na ciência. 
Então psicólogos, historiador, geógrafo e a sua relação com a educação. E lá, quando eu 
entrei, fui dar três disciplinas que eram sobre gênero, sobre estudos culturais e sobre 
Foucault, só eu. Os alunos e as alunas sempre encantados com essas temáticas. Quando 
eu saí de lá, a gente carrega junto na mala, né? Eu saí de lá, não tinha mais ninguém para 
dar a disciplina. Não que eu não quisesse, nós tínhamos disciplinas compartilhadas. A 
mesma coisa depois aqui no LaSalle, eu também trabalhava com essas três questões, 
depois mais Nietzsche, e quando eu saí do LaSalle, ali também essa abordagem terminou. 
Eu credito a isso a desqualificação que os professores têm com as questões de gênero, que 
continuam achando ainda que é uma história menor. E o meu último trabalho, portanto, 
que é onde eu trabalho até hoje, na UFGD, num programa de pós-graduação. Nós temos 
na UFGD uma cátedra de gênero, é uma das poucas cátedras do Brasil da Unesco, temos 
um laboratório de gênero e pouquíssimos trabalhos com gênero lá, inclusive os demais 
colegas olham com menosprezo trabalhos de gênero.  

Paula Azevedo: Sim, isso segue a pergunta que eu te faria agora. Tu acha que a historio-
grafia, principalmente na área da história, trata esse tema como menor ou como um 
suplemento. Tu acha que isso continua persistindo? 

Ana Maria Colling: Eu acho que a história econômica e política, inclusive, ainda é a 
grande torre da história, apesar de toda crítica que a historiografia internacional faz. 
Apesar da entrada dos estudos culturais, a noção de cultura. Apesar da maciça entrada 
em nível internacional das questões de gênero, eu acho que a historiografia ainda é mas-
culina e ela é ainda muito centrada nas questões políticas e econômicas.  

Paula Azevedo: E::: mesmo com todas essas dificuldades, o que tu acha que a história se 
beneficiou com a entrada dos estudos de gênero? Com essa instalação desse campo de 
estudo? 

Ana Maria Colling: Acho que é ainda uma história manca [risos], que caminha com uma 
perna só, essa é a minha avaliação. Eu não consigo entender como uma história pode ser 
ah::: total ou vista como total, ou vista como abrangente, ou como ela pode dar conta dos 
sujeitos, enquanto não incorpora todos os sujeitos. E eu gosto de utilizar sempre a ques-
tão de gênero como metáfora. Metáfora dos sujeitos excluídos da historiografia, negros, 
homossexuais, velhos, crianças, trabalhadores. Os trabalhadores ainda pegam um nicho 
na história econômica, mas mulheres, negros, gays, velhos, não têm espaço nenhum. 
Então ela é uma história incompleta, essa, eu fico muito surpresa de ver, as pessoas, às 
vezes, não querem se dar conta disso que nós estamos contando a história pela metade, 
mas a Michele Perrot já diz nos famosos textos dela, quando ela tenta explicar quando é 
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que a história das mulheres foi incorporada dentro da historiografia. Isso faz muito 
pouco, é a partir da terceira fase dos Analles, é quando incorpora a questão da religiosi-
dade, a questão da cultura. Por que não mulheres? E mesmo assim ainda ela é vista como 
uma história menor, isso ainda quem perde com isso é a história.  

Paula Azevedo: Pensando então esse contexto atual onde gênero é parte dessa disputa 
política que se instaurou no Brasil e também fora do Brasil, né. Qual é o papel dos estu-
dos de gênero nesse movimento? 

Ana Maria Colling: Bom, falar desse Brasil de hoje é sempre complicado, né, Paula. 
Porque eu acho que nenhum de nós, nos mais terríveis pesadelos que pudéssemos ter 
tido, imaginávamos que o Brasil chegaria a esse ponto. E veja bem, com a questão ah::: 
eu posso aqui cometer um equívoco, mas vou chamar de ah::: de bancada evangélica, né. 
Com os evangélicos tomando conta do poder com Jair Bolsonaro, todas as questões de 
sexualidade e gênero são agora malditos. Então acontece um movimento, na minha 
avaliação, um movimento de duas mãos. Tu tens, de um lado, uma grande parcela enca-
rando como, a questão da sexualidade, a questão das mulheres como maldito, que deve 
ser eliminado, mas tu tens, de outro lado, um movimento de resistência. Então eu acho 
que quem já trabalhava antes ou que já pensava antes sobre isso se agarrou com muito 
mais força às questões e as pessoas estão escrevendo como nunca sobre essas temáticas, 
como forma de resistência a esse movimento conservador. Por isso falava movimento de 
duas mãos, tu tens de um lado a tentativa do apagamento, né, das questões de gênero, 
das questões de mulheres e nem sexualidade, todo mundo sabe disso, e tu tens, de outro 
lado, a forma de resistência, resistir, escrever, falar, dialogar, palestrar etc.  

Paula Azevedo: Tu acha Ana que:: as historiadoras, porque em sua grande maioria são 
mulheres que trabalham com os estudos de gênero, né, na história. As historiadoras 
tiveram que papel ao introduzir, de forma até mesmo militante, na academia os estudos 
de gênero? 

Ana Maria Colling: Bom, eu acho o seguinte. Ah::: nós já falamos sobre isso, Paula, mas 
quando é, mas quando chega no Brasil e chega através de uma de nós o texto da Joan 
Scott em 1992, traduzido pela Guacira Louro, Guacira Lopes, ah::: ainda quando chega à 
academia, para nós aqui gênero ainda era sinônimo de mulheres. Então história das 
mulheres era a mesma coisa que estudos de gênero. Aos poucos, as mulheres foram 
perdendo esse espaço e eu acho, com razão e com respeito, para as questões da sexuali-
dade. Quando eu falo aqui das questões de sexualidade, eu quero falar em 
homossexualidades, masculinas e femininas. E então as mulheres começaram, foram 
enfim afastadas, de uma maneira saudável na minha avaliação, e começam a retomar a 
história de mulheres e as relações de gênero que são as relações de poder entre sexos, 
esses estudos são tomados pela questão das sexualidades. Acho que as que eu conheço, 
todas professoras, mulheres, que trabalham com gênero, são também militantes, eu não 
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conheço nenhuma que só escreva sobre história das mulheres, ou mesmo que trabalhe 
com gênero e sexualidades, não seja também militante. Porque também esse é um movi-
mento de mão dupla, só escrever não adianta. Eu lembro que, no meu caso pessoal, as 
incontáveis palestras que eu dei por esse Brasil afora, em sindicatos, em não sei o que, em 
clube de pais e mestres, para falar sobre isso. Parece, de um certa maneira, que tu precisa 
corrigir a história, mas também precisa conquistar a sociedade como um todo para a 
importância dessa temática. Então eu, nas minhas relações, por exemplo, e eu frequento 
o GT de Gênero em nível nacional que reúne as pesquisadoras do Brasil sobre as questões 
de gênero, todas são militantes.  

Paula Azevedo: Para finalizar, eu quero te perguntar como foi organizar o Dicionário 
Crítico de Gênero que atualmente é uma das publicações assim, não digo completa, mas a 
que mais trouxe, reuniu um número enorme de pesquisadores e pesquisadoras de gênero 
do Brasil e também fora do Brasil. Como foi essa experiência? De onde partiu essa ideia? 

Ana Maria Colling: Bom, eu sou uma mãe, então eu sei que foi um parto [risos]. Como 
conheço o que é ter filho com parto natural, foi um parto. Bom, essa ideia surgiu comigo 
inicialmente, comigo só há muitos anos atrás. E a Paula sabe disso porque eu já havia 
comentado sobre isso, surgiu lá::: em Ijuí. Eu tinha um sítio na cidade de Ijuí e, nos finais 
de semana, ia para o sítio com um caderninho e eu ia incorporando os verbetes que eu 
particularmente considerava importantes. Então eu tinha “n” verbetes. E lá havia feito 
um convite para uma amiga para, é um trabalho que tu não pode fazer só, né, havia 
convidado uma amiga para fazer parte não deu certo, cheguei no LaSalle, convidei uma 
outra amiga também não deu certo. Quando chego na UFGD em Dourados no Mato 
Grosso do Sul por esse espaço ter essa cátedra da Unesco de Gênero, por ter esse labora-
tório de gênero também e por ter um colega homem heterossexual que também trabalha 
com gênero super arrombador de portas nas questões de edição ele é, trabalha há muitos 
anos lá com a editora e tal e também ter relações internacionais, nós começamos juntos a 
trabalhar. Eu, como historiadora de mulheres há muitos anos, as minhas primeiras, os 
primeiros verbetes que eu havia pensado, eles privilegiavam muito a história das mulhe-
res e depois acontece que nem um jogo de dominó. Eu, por exemplo, tenho um primo 
meu que eu gosto muito, Leandro Colling, trabalha na Federal da Bahia, convido ele, 
convido outro amigo aqui de Porto Alegre, outro amigo meu Ferrari de Minas Gerais e 
cada um deles ah::: me indica novos verbetes das sexualidades. Então se a gente olhar, 
isso também é efeito dominó. Então, se olharmos o dicionário hoje ele é quase meio a 
meio história das mulheres e história das sexualidades. Então isso é uma coisa que no 
caminho tu vai anexando, bom isso é uma coisa verbetes. Outra coisa é autores e autoras 
de verbetes, acho que aí tenha sido a parte mais cansativa, não digo dolorida, porque são 
mais de cem verbetes e nós tentamos escolher autores, intelectuais, que no caso brasileiro 
seriam pessoas representativas na área de gênero e mulheres que já haviam escrito sobre 
essa temática ao longo de sua vida, algum texto e tal. E também em nível internacional 
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tentar buscar essas pessoas que escreviam sobre isso. Em um encontro que nós partici-
pamos na Espanha, em, não em Madri, eu já conhecia a Michele Perrot, já havia me 
apresentado para ela, eu ia fazer um sanduíche com ela, nos encontramos lá e fomos doar 
para ela o livro das índias que ela se encantou e eu pessoalmente já convidei ela para 
fazer o verbete, fazer o prefácio. Chegando em casa já escrevi para ela, ela se encantou e 
fez, então tu tinha agora esse corpo de intelectuais, homens e mulheres fazendo verbetes 
e depois então começa o trabalho sofrido que é, a gente sabe disso, têm algumas pessoas 
que tu estabelece um prazo, mandam naquele prazo. Eu tive intelectuais renomados que 
me mandaram cinco vezes o verbete, eles repetiam, esqueci tal e tal coisa, têm pessoas 
que seguraram o verbete até o final e no final disseram que não podiam fazer, né, e 
alguns deles, agora na segunda edição, foram contemplados, mas que tu não tinha mais 
como convidar alguém. Então eu acho que esse foi o trabalho mais sofrido, mas por outro 
lado o resultado é tão maravilhoso, né, que eu acho que foi um dos prazeres da minha 
vida ter ganho em 2016 o prêmio ABEU da melhor obra do Brasil de editoras universitá-
rias na categoria ciências humanas. Foi um prazer tão grande, tão grande, por um lado, 
quando fomos aos finalistas, aos três finalistas, eu já me senti contemplada, mas quando 
fui me dar conta que os outros dois eram de São Paulo e eu como historiadora tu sabe da 
relação de poder entre São Paulo e os demais estados, demais regiões porque eles expli-
cam o Brasil e são donos do poder econômico e também historiográfico e a gente 
conseguir ganhar o primeiro lugar de um lado e de um outro lado também a geografia do 
poder, né. O que é que é Mato Grosso do Sul, o que é que é Dourados, comparando com 
São Paulo, com Rio de Janeiro. Então isso foi um prazer muito grande e ah::: obra agora 
então saiu em uma segunda edição, remodelada e linda, e a editora que ficou, da univer-
sidade, a reitoria ficou muito feliz com esse prêmio. Quem de fato ganhou o prêmio 
somos nós, mas também é a universidade, o prêmio é dela, ela bancou sozinha essa 
segunda edição que tá linda. Então isso nos dá um certo alento, porque então, eu falava 
da geografia do poder, mas veja bem, quando o dicionário ganha esse prêmio já estamos 
em tempo de ideologia de gênero entre aspas, entendeu. Já é o tempo de caça às bruxas, a 
quem trabalha com gênero, então nos darem esse prêmio também foi uma forma de 
resistência, né, a essa política conservadora que nós estamos vivendo hoje no Brasil.  

Paula Azevedo: Ana, tem alguma coisa que tu gostaria de falar sobre essas questões de 
gênero e história, porque a entrevista, digamos assim, a linha dorsal da entrevista é 
campo de estudos de gênero dentro da história. Tem algo que eu não tenha te perguntado 
que tu queira dizer, que tu queira acrescentar?  

Ana Maria Colling: Não sei:: se tu não perguntou, mas eu queria dizer que assim agora 
em 2019, se eu começo assim na década de 1980, né, olha quantos anos já fazem isso, 
mas eu acho hoje, talvez a coisa mais importante do campo da historiografia é trabalhar 
gênero e mulheres e não só no caso brasileiro. Alguns anos atrás, eu concorri a uma 
cátedra em Santander na Espanha com as questões de gênero e eu ah:: não tirei o primei-
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ro lugar, mas fiquei entre os primeiros colocados e nos convidaram para um evento que 
se chama Europa do Sul – América do Sul em Santander e tinha lá historiadores italianos, 
espanhóis, franceses, portugueses, depois mexicanos, México, Chile e Brasil. Bom, eu era 
a única mulher presente no evento, nesse evento, e nos pagaram tudo assim, uma coisa 
maravilhosa. Eu era a única mulher do evento e a única que falou de mulheres nesse 
evento, eu acho que então, uma cidade riquíssima, Santander, com uma Universidade 
riquíssima, lindíssima, mas na questão das mulheres zero. E se a gente andar por aí no 
mundo afora essas questões se repetem, então eu acho que agora ainda ah:: em 2019 
mostra a urgência de nós trabalharmos com as questões de gênero. Eu continuo traba-
lhando muito, muito, muito e o interessante é que eu trabalho basicamente com história 
de mulheres hoje e talvez, por ser aposentada e ser uma pessoa mais velha, né, Paula, 
sabe disso, tenho trabalhado somente com convites para escrever especialmente, especi-
almente em livros e algumas revistas. Todo mundo com um olhar, hoje em dia, 
especialmente para gênero. Então nós precisamos correr atrás, precisamos escrever, acho 
que é essa nossa militância, falando de academia. Escrever, escrever, escrever.  

Paula Azevedo:Te agradeço muito, Ana, e vou desligar agora.  

 

Alguns Apontamentos 
 
“Quando eu saí de lá, a gente carrega junto na mala”  
 

Parto desse trecho retirado da entrevista para demonstrar alguns 
apontamentos possíveis sobre a percepção da historiadora Ana Maria 
Colling no que tange à inserção da categoria de gênero no campo dos 
estudos históricos e também procuro demonstrar de que forma ela se 
inseriu nessa área.  

Sua aproximação se deu através da pesquisadora Céli Pinto, sua ori-
entadora de mestrado, que na época já pesquisava gênero e história das 
mulheres a partir de uma perspectiva foucaultiana. Ana Colling fala dos 
esforços individuais que as pesquisadoras fizeram e fazem para pensar a 
categoria de gênero nos seus espaços de atuação e que essas discussões 
não se encerrem com a saída dessas historiadoras engajadas em promo-
ver o debate de gênero. Justamente, segundo Colling, são as historiadoras 
que se entendiam enquanto feministas que introduziram a pauta dos 
estudos de gênero e história das mulheres no campo acadêmico.  
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Segundo a historiadora, as dificuldades encontradas se deram devi-
do ao olhar masculino e centrado nas questões econômicas que era 
preponderante nas pesquisas históricas na virada da década de 80 para 
90 do século XX. Além disso, alerta para a tentativa contínua de invisibi-
lizar e tratar como suplemento os estudos de gênero não só no Brasil 
como no mundo.  

Para finalizar, a historiadora fala que a incorporação do conceito de 
gênero contribuiu para a tentativa de construir um conhecimento que 
abarque todos os sujeitos envolvidos nos processos históricos, tornando a 
História mais completa. Indica a urgência em continuar discutindo as 
questões de gênero no âmbito social se pensarmos principalmente o 
contexto atual, em que os debates sobre as questões de gênero tomaram 
uma proporção maior e atingindo, principalmente, o ensino e a pesquisa 
no Brasil. A educação básica e superior assim como os programas de pós-
graduação e, consequentemente, a pesquisa viraram palco de disputas 
políticas e ideológicas, incessantemente atacada por tentativas de cerce-
amento de liberdade.  

Contudo, é importante ressaltar que essa entrevista preliminar fará 
parte de um projeto mais amplo e que ela será analisada juntamente a 
outras entrevistas que terão como objetivo mapear os caminhos da in-
corporação da categoria de gênero pelas historiadoras brasileiras e a 
constituição do campo de estudos de gênero na história. 
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Do avião aos céus:  
Ensaio Sobre a Trajetória de Vida de Daniel Pedro do 

Prado, que largou a bem-sucedida carreira de mecânico 
aviador para se tornar Reverendo Batista 

 
Reginâmio Bonifácio de Lima 1 

 
 

 
 

Introdução 
 
As trajetórias de vida contidas na memória autobiográfica formam 

um construto que se refere à habilidade de se recordar conscientemente 
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de experiências individuais vividas no passado. Essas memórias, pesso-
almente importantes e duradouras, são revividas como memórias 
definidoras, episódios nucleares, enfim, eventos marcantes que, a partir 
das funções psicológicas dos indivíduos são expressas e relacionais no 
contexto social.  

Ao encontrar o senhor Daniel Pedro do Prado, nos chamaram a 
atenção dois fatos: sua simpatia e atenciosidade para com desconhecidos 
migrantes que recém se instalavam nos rincões sul-rio-grandenses; e, 
sua idade, 89 anos de vida, dos quais mais de 60 anos foram devotados 
ao Ministério Eclesiástico na Igreja Batista.  

A princípio, um pastor jubilado, foi o que se nos veio à mente – mas 
não, continuava na ativa – o que não é comum após os 70 anos. Sua sim-
patia se congraçava com termos em inglês, francês, russo, alemão e um 
português fluente – incomum para alguém que se dizia vir de família 
pobre e não instruída. Quando ele disse de seus voos, não translúcidos, 
mas pela recém-criada Força Aérea Brasileira e pela Varig Linhas Aéreas, 
veio a inquietação de que havia algo de diferente, algo que deveria ser 
vislumbrado com a projeção de uma possível explicação palpável. Não 
havia, não a princípio.  

De origem alemã, foi registrado por seus pais como “Daniel Jacob 
Prado”, tendo se seu nome modificado quando serviu à Força Aérea Bra-
sileira: “Daniel” significa “Deus é meu Juiz”; “Jacob” é a transliteração 
angla do hebraico “Ya'akov” que significa “aquele que é segurado pelo 
calcanhar”; “Prado” de origem toponímica latina “aquele que veio da 
pradaria”. Um nome claramente Judeu para um alemão de uma família 
que fugira dos horrores da Primeira Guerra Mundial, se estabelecendo no 
Brasil. A Força Aérea conservou o nome próprio e o nome latim, modifi-
cando o sobrenome judeu para um nome comum ao Brasil cristão da 
época. Assim “Daniel Jacob Prado” passou a ser chamado “Daniel Pedro 
do Prado”. E sua mãe “Adelaide de Prado Nasi Altmann” passou a ser 
chamada de “Adelaide Josefina Hartmann”, em uma clara intenção de 
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apagar a origem alemã e estabelecer uma “identidade” americanizada, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 

 
Figura 1: Registro de Nascimento (IEAC – 1930) e Certificado de Reservista (Aeronáutica – 1948) 

 
Fonte: acervo particular de Daniel Prado. 

 

Do Avião aos Céus  
 
Sua memória fluía de termos técnicos de mecânica, aerodinâmica à 

maiêutica. A trajetória serena e emblemática parecia cheia de nuances, 
perceptível a olhos atentos quando dos fragores de tempestiva emoção 
que desnudavam o novelo das tessituras de suas vivências, como que em 
dobras de memórias ou lembranças que se punham como aparentes 
substratos enlevados de projeções do vivido. 

No confluir de nossas conversas, entre um ou dois copos de suco de 
uva, antes de ligar o gravador para fazer as entrevistas, a inquietação que 
se nos apresentava trouxe à tona a problemática das trajetórias: o que teria 
levado o aviador Daniel Pedro do Prado a abrir mão de sua bem-sucedida 
carreira de mecânico aviador para se tornar Reverendo da Igreja Batista? 
Quais as relações sociais estabelecidas que permearam essa trajetória de 
vida? Objetivamos, então, analisar a trajetória de vida de Daniel Pedro do 
Prado, a fim de verificar as relações sociais estabelecidas que o levaram a 
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largar a bem-sucedida carreira de mecânico aviador para se tornar Reve-
rendo da Igreja Batista de Porto Alegre. Especificamente, intentamos 
identificar as relações de trabalho estabelecidas na infância e na pré-
adolescência, no Estado de São Paulo, com a finalidade de perceber as 
influências que o levaram a atuar como mecânico de aviões. Associado a 
isso, buscamos perceber suas ações enquanto mecânico de aviões, descre-
vendo as trajetórias de mecânico de aviões da recém-criada Força Aérea 
Brasileira a mecânico de células de aviões, com a finalidade de perceber as 
conjunturas que se formaram nesse período de sua vida em que se dedicou 
à aviação. Percebemos, durante as entrevistas, que o pastor se esforçou por 
descrever a flutuação de conjuntura resultantes do processo de vocação, 
tentando explicitar as ações que o levaram a deixar a carreira de aviador 
para se tornar Reverendo da Igreja Batista de Porto Alegre, ministério 
pastoral este que se faz contínuo há mais de 60 anos. 

 
Reflexões Sobre as Bases 

 
As bases teórico-metodológica de aporte para as análises das entrevis-

tas foram produzidas a partir da visão do método de trajetórias de vida 
(BOSI, 1987) e de identidades híbridas e construções das relações estabele-
cidas em ambientes diversos, de Stuart Hall (2003). Adotamos uma 
metodologia do tipo qualitativo, por meio de um abordagem teórico-
aplicada, aliando a investigação de entrevista de trajetórias de vida ao desa-
fio da escrita e apagamento expressas nas significações atribuídas pelo 
entrevistado à sua realidade, às suas práticas e a si mesmo, com base em 
Roger Chartier (2007). Quanto à natureza da pesquisa, optamos por uma 
abordagem teórico-aplicada, aliando a investigação sobre as vivências en-
quanto aviador/pastor e as nuances que envolvem esse processo transitivo. 
Quanto aos objetivos, esta pesquisa tem caráter explicativo, com vistas a 
registrar em material gravado as entrevistas referentes à trajetória de vida 
do pastor Daniel. No contexto dos procedimentos, elegemos a abordagem 
de entrevistas proposta por Montenegro (2010).  
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A história oral tem avançado enquanto método que propicia interpre-
tações dos processos históricos concernentes a um passado recente, que 
sem a ação participativa ou testemunhal dos sujeitos lembrantes, teria 
muitas de suas lacunas não preenchidas pela falta de informações e subsí-
dios que levassem à construção do conhecimento sobre determinados 
acontecimentos e/ou conjunturas. É pela rememoração que, muitas vezes, 
se tem acesso a informações, percepções e situações produzidas que seriam 
de difícil acesso e, em grande parte, se perderiam pela falta de outros tipos 
de registros que não a vivência e/ou o ato testemunhal de experiências às 
quais se atribuem sentido em uma construção entrevistado e entrevista-
dor, para a constituição de uma interpretação da realidade. 

Ao presentificar o passado, há a fluidez de sentimentos, sensações, 
funções executivas e impressões que permeiam a partilha do objeto subs-
trato de ação interlocutória. A tradução dessas experiências vividas, 
relacionadas à situação atual dos sujeitos dão contorno a comunicações 
articuladas mais ou menos livres (HALBWACHS, 2006) que vão confor-
mando as narrativas. Estas, não permanecendo apenas na exposição do 
narrador, nem sendo literalmente objetivas e imparciais, antes, de forma 
tácita, os relaciona à convivência do orador (BOSI, 1987). 

Deve-se, ainda, salientar que, “na maior parte das vezes, lembrar 
não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 
de hoje, as experiências do passado.” (BOSI, 1987). De acordo com Lima 
(2017, p. 149):  

 
O sujeito entrevistador, ao trabalhar com a memória, tem a obrigação profissi-
onal de ouvir o que o entrevistado tem a dizer, respeitando sua fala. Cabe ao 
pesquisador, dentro de suas possibilidades, procurar conhecer ao máximo a 
história, o tempo, o espaço em que a memória é reconstruída. Dessa forma, o 
entrevistado não tem a obrigação de corresponder às perspectivas do entrevis-
tador, antes, este deve buscar compreender a fala do entrevistado e intervir 
com perguntas de caráter descritivo nos momentos que considerar necessário; 
não podendo intervir com indução a juízos de valores ou atitudes coercitivas. 
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As memórias são formadas por uma série de conexões que interli-
gam o passado ao presente através da dinâmica da vida dos sujeitos 
lembrantes aos processos coletivos. Lembranças e esquecimentos são 
elementos que fazem parte da teia de conexões que se põem, interpõem, 
sobrepõem e/ou intrapõem no ato de ser, nas modificações antrópicas, 
nas permanências e nas próprias mudanças que ocorrem com a presenti-
ficação da memória do passado. Para Lima (2018, p. 244): 

 
A memória não é algo do passado. Ela é o passado representado no tempo 
continuo da lembrança, e somente se lembra no presente, portanto a memó-
ria é a lembrança presente da representação do que se supõe, ou pressupõe 
passado. No entanto, ela não morre, porque é atualizada nas lembranças, e é 
exatamente na atualização dos relatos que trabalha o pesquisador. [...] na 
memória é que reside o labirinto das possibilidades: algumas dando em cla-
reiras, outras em cerceamentos e poucas em ‘saídas’, que em grande medida 
são momentâneas e só são saídas dependendo de quem olha ou de onde se 
olha. O tempo da memória e o tempo histórico estão diretamente interliga-
dos pela experiência ou pelo experienciado. 
 

Michel Foucault, ao tratar sobre questões de autoria, afirma que há 
muitas posições que podem interferir diretamente nas proposições sobre 
autoria: o narrador, o pesquisador, o transcritor ou o leitor. Para este 
trabalho, foi utilizado o contexto foucaultiano de autoria: “O autor é, sem 
dúvida, aquele a quem se pode atribuir o que foi dito ou escrito. Mas a 
atribuição – mesmo quando se trata de um autor conhecido – é o resul-
tado de operações críticas complexas e raramente justificadas” 
(FOUCAULT, 1997, p. 265). 

O que atesta a veracidade e certifica de forma a dar credibilidade à 
textualização do pesquisador é a própria aprovação do entrevistado ao 
texto produzido a partir da entrevista que lhe é apresentado pelo entre-
vistador:  

 
Um bom texto para ficar pronto é editado inúmeras vezes e embora sua ‘tea-
tralidade’ transpareça espontaneidade, não é esse o objetivo final. É mister 
ter a aprovação do depoente, para que se possa continuar a análise das en-
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trevistas, buscando encontrar traços identitários em comum nos discursos 
dos entrevistados (LIMA, 2017, p. 153). 
 

Estudar as trajetórias de vida, como propôs Paul Thompson (2002), 
através do depoimento de Daniel Prado, serviu para retirar das sombras 
e dar voz aos sujeitos que compõem esses segmentos da sociedade pouco 
estudados e tão diferentes, como a aviação e o sacerdócio eclesiástico.  

 
Dos Relatos Orais e a Questão do Método 

 
A memória não é una e a perspectiva de representação ou ressigni-

ficação dela pode trazer algumas ciladas ao historiador, conforme afirma 
Thompson (2002, p. 179):  

 
A natureza da memória coloca muitas armadilhas para os incautos [...] ofe-
rece também recompensas inesperadas para um historiador que esteja 
preparado para apreciar a complexidade com que a realidade e o mito, o ‘ob-
jetivo’ e o ‘subjetivo’, se mesclam inextricavelmente em todas as percepções 
que o ser humano tem do mundo, individual e coletivamente. 
 

Há fluidez na atividade mnêmica. É possível lembrar-se de um algo 
e esquecer de outro igualmente salutar. Quanto à atividade mnêmica, 
Halbwachs (2006, p. 172) afirma que:  

 
sem se lembrar de um dia, pode-se lembrar de um período, e não é certo que 
a lembrança de um período seja simplesmente a soma das lembranças de al-
guns dias. À medida em que os acontecimentos se distanciam, temos o hábito 
de lembrá-los sob a forma de conjuntos, sobre os quais se destacam às vezes 
alguns dentre eles, mas que abrangem muitos outros elementos, sem que 
possamos distinguir um do outro, nem jamais fazer deles uma enumeração 
completa. 
 

Para Bosi (2003, p. 23), o que rege, em última instância, essa ativi-
dade mnêmica “é a função social exercida aqui e agora pelo sujeito que 
lembra”. As declarações de um sujeito sobre algum acontecimento do 
qual fez parte ou testemunhou devem ser pensadas, a partir do registro e 
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posterior análise, levando-se em conta a disposição do entrevistado em 
manifestar sua narrativa, seu depoimento ou congênere, uma vez que 
não é a reprodução da realidade nem contrafação dela. É preciso ter 
consciência sobre o fato de serem essas declarações uma seleção de expe-
riências e dos espaços envolvidos nas lembranças expostas, admitindo 
que elas somente podem ser interpretadas se forem relacionadas à vida 
dos indivíduos que se fazem sujeitos lembrantes. 

Tanto Bosi (2003) quanto Halbwachs (2006) percebem que diver-
sos tipos de rememorações transmitidas pelos sujeitos lembrantes estão 
ligadas às trajetórias de vida por estes vivenciadas, proporcionando uma 
leitura analítica dessas fontes orais como testemunho das transformações 
ocorridas a seu redor e do universo social do qual são provenientes e no 
qual se situam.  

Cabe ressaltar que a identidade não é uma, coerente e invariável no 
tempo (MONTAIGNE, 2010). As ações humanas são inconstantes e as 
experiências heterogêneas. Não é possível conhecer verdadeiramente um 
indivíduo, antes conhecemos o que se nos é apresentado por substratos 
que muitas vezes se demonstram descontínuos e variáveis e com falta de 
coerência em suas ações. Não se trata de ser a construção identitária uma 
mentira ou um construto para falsear a realidade, antes pela heteroge-
neidade das experiências e a tentativa de “dar coerência” à 
presentificação do passado, muitas vezes, esses substratos se fazem ado-
cicados pela memória em uma tentativa de dar forma à ebulição de 
sensações que se fazem presentes no ato de rememorar. A exemplo, po-
de-se dizer de uma mulher, do lar, mãe de filhos. A identidade que 
apresenta no leito nupcial tende a ser uma, a de amamentar seus filhos 
tende a ser outra, a de se relacionar socialmente, a de cultuar o sagrado, 
a de festejar a vida: são muitas as formulações de um mesmo ser. No 
momento de rememorar o passado é possível que essas se confundam e, 
tantas vezes, se fundam no ato de evocar a memória para verbalizar o 
experienciado. Para Montaigne (2010, p. 210), “somos todos feitos de 
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peças separadas, e num arranjo tão disforme e diverso que cada peça, a 
todo instante, faz seu próprio jogo”.  

Uma questão se apresenta de forma relevante: “O que se pode saber 
de um homem?” Jean-Paul Sartre se debruçou sobre essa questão. Para o 
filósofo, é necessário buscar um “método adequado”, que ultrapasse a 
tarefa de “totalizar” as informações e os dados disponíveis, já que, “nada 
prova, a princípio, que essa totalização seja possível e que a verdade de 
uma pessoa não seja plural” (SARTRE, 2013, p. 7). Essa questão é rele-
vante, por muitas vezes, os estudos biográficos e de trajetórias de vida 
apresentarem um caráter “ilusório” e “fictício”, muitas vezes, formando 
os “ídolos individuais” (SIMAND, 1960) denunciados pela ciência socioló-
gica (BOURDIEU, 2006).  

O debate teórico sobre o uso e os abusos da história oral, sua vali-
dade, os excessos e a própria historicização desde a Escola de Chicago em 
1920, perpassando pelas redescobertas das Escolas historiográficas fran-
cesa, alemã, inglesa, italiana e americana, desde o uso de relatos como 
“método”, as “fronteiras do dizível”, à “presentificação do passado” já 
foram estudadas e reelaboradas por autores como Pollack (1992), Le Goff 
(1994), Bosi (1987), Thompson (2002), Ricoeur (2007), Bourdieu (1989; 
2006), Arendt (2013) e tantos outros, não cabendo aqui retornar a esses 
pressupostos. 

Para além do dualismo da “ilusão biográfica” ou da “identidade nar-
rativa”, as reflexões, os percursos, as problematizações e os 
desdobramentos projetam as incongruências e multiplicidades de con-
tradições da existência individual (DOSE, 2009). 

A problemática da experiência do tempo tem sido recorrente nos es-
tudos das trajetórias de vidas, mesmo que se tente fugir das armadilhas 
ilusórias das histórias de vida, a existência individual ainda será não 
linear e seu contexto de multiplicidade perpassará por imbricações iden-
titárias e de vislumbres do próprio ser em relação aos contextos 
preteritamente e presentificado. Essa “falta de acabamento” narrativo da 
experiência vivida (RICOUER, 2014) não anula a experiência vivida, ape-
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nas deixa claro que muito de si como o nascimento e a morte, mais diz 
respeito aos outros ou ao que os outros formulam a respeito do aconte-
cimento que necessariamente a ideia que se faça do assunto. 

Paul Ricouer (2014), ao estudar Hanna Arendt (2013), apresenta 
subsídios para a interpretação da autoria problematizada. A ênfase não 
está no vínculo entre o agir e a pluralidade da vida pública, e, sim, no 
sentido de enfatizar a imbricação existente entre ação e discurso ao res-
ponder a pergunta feita pela autora sobre “Quem és?”. Arendt atribui o 
conhecimento da natalidade do ser ao autor, mesmo que ele não tenha 
ainda consciência de si. Aceitando a memória externa a si sobre seu nas-
cimento como “evidência da natalidade do sujeito”, para a autora a 
revelação sobre o agente “desacompanhada do discurso, perderia não 
somente o seu caráter revelador, como, e pelo mesmo motivo, o seu su-
jeito”. Assim, Ricouer alinha os pontos argumentativos de Arendt sobre 
“o quem da ação”, a identidade do sujeito ao qual determinado agir se 
vincula. Para ele, é pela narrativa que se encontraria uma solução para 
esse dilema. As narrativas, lembrança, tempo, memória, contexto e ou-
tros fatores externos ao ser implicam tanto no sujeito quanto na ação.  

 
Das Conversas: narrativas, relatos e depoimentos 

 
O senhor Daniel é um sujeito lembrante que aceitou falar de sua vi-

da e das trajetórias por ele vividas através de relatos orais. Em seus 89 
anos de idade, ele desenvolveu várias atividades, sendo as duas em que 
passou mais tempo a aviação e o Ministério Eclesiástico.  

A partir desse ponto surge a primeira pergunta a respeito do méto-
do: Qual estilo de entrevista seria mais apropriado? Os tipos de 
entrevistas mais utilizados no trabalho com relatos orais são: o depoi-
mento de história de vida, entrevistas temáticas e entrevista de trajetória 
de vida (DELGADO, 2003). Com base nas informações previamente co-
lhidas e no recorte que se projetou para o trabalho, escolhemos trabalhar 
com entrevista de trajetória de vida e relatos orais. 
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A memória é de fundamental importância para as pessoas. No ato 
de evocar as lembranças, histórias de vida são resgatadas, trazendo em 
seu bojo o que de mais significativo permaneceu. 

As entrevistas colhidas no decurso de quase dois meses, duas delas 
em formato de narrativas e duas em formato de relato e depoimento, 
foram transcritas para entregar ao laboratório de Oralidade da PUCRS. 
Sequencialmente, as transcrições foram submetidas à transcriação, pro-
cesso em que são transformadas em um relato literário em primeira 
pessoa, conferidas e aprovadas pelo entrevistado. Para o registro das 
reações, considerações e avaliação do processo utilizou-se o recurso do 
caderno de campo.  

Dado o exposto, percebemos que as lembranças não apenas descre-
vem os acontecimentos vividos, mas também podem trazer à tona, pela 
presentificação do passado, uma análise dos acontecimentos vividos, 
dada a distância que o sujeito lembrante se encontra dos acontecimentos 
e sua percepção das transformações vivenciadas: 

 
Meu pai era eletricista de alta voltagem da Companhia Campineira de Tra-
ção, Luz e Força, de Campinas. A minha infância, num certo sentido, foi 
sofrida, por sermos pobres, bem pobres. O pai, no meu tempo, era quatro, 
cinco filhos.  
Meu pai era católico. Minha mãe e eu entramos no luteranismo e lá tinha 
muito alemão. Era muito alemão. Tinha até umas pessoas com uma ideia es-
quisita; uma ideia de nazismo – era tudo Hi Hitler, Hi Hitler. Eu fiquei lá até 
os 7 anos, após isso meu pai se mudou para Campinas. Em Campinas eu mo-
rei no bairro de Castelo, no Chapadão. 
[...] 
Quando eu tinha 11 anos, meu irmão mais velho, esse Roberto, trabalhava 
em Congonhas – ele já era mecânico na época – trabalhava com aviões. [...] 
Fui aprendiz de mecânico de carros. Eu trabalhei em uma oficina mecânica 
lavando peças, e desmontando o que precisa desmontar, montando o que 
precisa montar. E fui aprendendo a trabalhar pela curiosidade, pelo interesse 
de ver, de aprender; e, até hoje tenho esse conhecimento, só que eu não pos-
so usar mais (DANIEL PRADO). 
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O Pastor Daniel ao tecer sua narrativa, ao mesmo tempo que depõe 
sobre determinado assunto, também resgata sua identidade na tessitura 
de entrelaçamento que perpassa pela conjuntura da memória individual 
e da memória coletiva (HALBWACHS, 2006), muitas vezes imbricando-
as a si ou ao próprio processo estabelecido entre o elemento privilegiado 
de correlacionar os relatos narrativos com o alinhavar da estruturação 
identitária: 

 
Esse Roberto ganhou a possibilidade de vir para o Rio Grande do Sul. A Arco-
Íris comprou a Cruzeiro e instalou uma agência aqui, em Caxias do Sul. Ca-
xias do Sul a mais ou menos 130 Km daqui de Porto Alegre. [...] O pai amava 
Roberto. Os outros filhos eram secundários e o Roberto era primeiro. Isso 
não é recalque, estou contando uma verdade, uma realidade. Então ele veio 
para Caxias do Sul. Ele já estava aqui uns 2 a 3 anos em Caxias. Aí, ele me 
convidou: “Vem para cá” (DANIEL PRADO).  
 

Ao longo das entrevistas, fica claro o amor que Daniel sente pelo pai 
e a tensão que era saber da predileção deste pelo filho mais velho. Duran-
te as entrevistas, narrativas e depoimentos prestados, em todas as cinco 
ocasiões em que Daniel falou da relação do pai com o irmão e de sua 
relação com o irmão, ele lacrimejou os olhos. Daniel seguiu os passos do 
irmão Roberto, também se tornou mecânico de aviões. Roberto atuava na 
iniciativa privada, como mecânico-chefe no Rio Grande do Sul, enquanto 
Daniel seguia carreira, ainda adolescente, durante a Segunda Guerra 
Mundial, como aprendiz de mecânico na Força Aérea Brasileira, confor-
me ele relata: 

 
Eu com 11 para 12 anos, já estava na Força Aérea Brasileira, no Campo de 
Marte, onde eu fiquei 11 pra 12, 13, 14, 15, 16, 17... com 18 [anos] eu saí do 
quartel em Cumbica pela insistência do meu irmão, com aquele dinheirinho 
que eu tinha guardado. Me levou para Caxias do Sul. Eu não conhecia nin-
guém em Caxias do Sul. Isso em 48 para 49 [1948 – 1949].  
Quando eu entrei na Força Aérea, não era FAB ainda – era Exército ainda. 
Em 41 que se tornou o Ministério da Aeronáutica. O ministério da Aeronáuti-
ca tornou-se em 1941. Então em 41 eu já estava dentro da Força Aérea, recém 
iniciado o Ministério da Força Aérea. E, aí, eu fiquei até os... não lembro… 
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Voltei pro Parque – foi quando meu irmão me convidou. Me insistiu levar 
pra Caxias do Sul (DANIEL PRADO).  

 
Figura 2: Cartão de Identidade de Daniel Jacob Prado. Profissão: Aprendiz de Mecânico – 1947 

 
Fonte: acervo particular de Daniel Prado. 

 

O cartão acima exposto foi expedido pelo Parque de Aeronáutica de 
São Paulo, no Campo de Marte, sendo datado de 27 de abril de 1947. 
Nesse documento, Daniel tem seu nascimento datado de 25 de janeiro de 
1929. Essa data difere dos documentos oficiais de batismo e de reservista 
de primeira classe (o mesmo que oficializou a mudança do sobrenome 
dele), segundo o qual Daniel teria entrado na Força Aérea Brasileira em 
1° de setembro de 1947 e ido para a reserva em 2 de setembro de 1948. 
Daniel tem vários outros documentos oficiais, anteriores aos citados, que 
comprovam sua atuação na Força Aérea Brasileira desde 1944, durante o 
“esforço de guerra”, até sua dispensa para a reserva, quando sua família 
o convenceu a pedir baixa do Serviço Militar. 

Um adolescente que sabe consertar aviões não é muito comum – a 
Força Aérea não deixaria isso passar em branco. De descendência alemã 
e com nome judeu, os militares acharam que Daniel precisava ser bem 
cuidado, ter seu nome trocado e continuar trabalhando enquanto o Brasil 
organizava e estruturava sua nova força militar para atuar nos ares. Para 
o adolescente era a realização de um sonho, e para a família, um pesadelo 
que precisava cessar. 

A tensão se intensificou quando o irmão mais velho, com o consen-
timento da mãe, do pai e dos outros irmãos, insistiu durante anos para 
que o irmão mais novo desistisse da carreira militar. A princípio, para 
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Daniel, há a ideia de egoísmo ou de inveja do irmão por causa da ascen-
são do mais novo. Durante duas das quatro entrevistas foi perceptível o 
embargo da voz ao retratar o cerceamento dessa atividade – mesmo o 
irmão havendo lhe convidado para se tornar sócio em sua empresa de 
mecânica de aviação em Caxias do Sul. Quando o pesquisador o convidou 
à reflexão sobre como estavam sendo tratados os civis brasileiros de 
nacionalidade alemã em território nacional e de como ele via as ações do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial, Daniel começou a chorar. Como que 
caindo em si, rememorou a origem alemã da família e a possibilidade de 
o irmão e toda a família estar apenas tentando protegê-lo. Preocupou-se 
com o gravador que foi desligado por todo o restante da “conversa”.  

 
Figura 3: Daniel Prado e os sócios franceses (foto superior), Roberto Prado (foto inferior) 

 
Fonte: acervo particular de Daniel Prado. 
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Ao retomar o assunto sobre o relacionamento de Daniel com seu 
irmão Roberto, na semana seguinte, houve a percepção de um vislumbre 
mais adocicado sobre a atuação do irmão: 

 
Ele me convenceu a visitar Caxias. Eu não conheci ninguém, mas eu já sabia 
dirigir e não tinha carteira de motorista. Aconteceu que ele me convenceu sa-
ir da Força Aérea Brasileira, pedir demissão [...] Estava nas alturas para ser 
sócio dele, se a memória não está me traindo. Então, chegou em Caxias, eu 
fui morar com ele. Com ele, com a esposa dele e com as duas filhas, em um 
bairro bom, no centro da cidade. 
E, aí fiquei em Caxias do Sul com ele, como sócio, com ele, e mais um outro, 
que era piloto. Eu sei pilotar, mas não tenho carteira, não piloto há muitos 
anos. Eu sabia pilotar avião, avião pequeno, de pequeno porte... Nós passa-
mos a consertar aviões que vinham de dentro do Estado. Aviões que vinham 
em cima de caminhões. Aviões acidentados. E fazíamos o orçamento e envi-
amos para o DAC, e, o DAC abonava, entendeu? Abonava esse orçamento. E 
era tudo com contrato. A sociedade era anônima. O nome da firma era Somia 
– Sociedade Oficina Mecânica Hípica da Aviação. E aí é uma história interes-
sante. Aí nós já estávamos com dois sócios franceses, franceses mesmo: 
Paulo Controrrieur, Jorge Deusieur, foi quando eu aprendi a falar em francês 
também (DANIEL PRADO).  
 

Daniel e Roberto Prado começaram em sua oficina de conserto de 
aviões. Meses depois, uniram-se aos franceses Paulo Controrrieur e Jorge 
Deusieur para formar uma oficina de aviões. Depois de Roberto sair da 
Companhia Aérea Arco-Íris, Daniel sair da Força Aérea e os pilotos fran-
ceses saírem do treinamento de pilotos, montaram essa oficina no Rio 
Grande do Sul. Um outro ponto a destacar é que, com os pilotos, Daniel 
aprendeu a falar francês. Com isso, torna-se poliglota. Aprendeu portu-
guês como língua vernácula, alemão com os pais naturais da Alemanha, 
inglês na Força Aérea Brasileira e francês com os pilotos na oficina de 
aviação. Anos depois, aprenderia espanhol ao trabalhar na Varig, russo 
com a esposa e os sogros, e grego no Seminário Batista: “Francês, inglês, 
espanhol, russo, alemão, tudo isso eu falo bem, ainda. Conversava bem, 
mas hoje já não estou mais interessado nisso. Em Porto Alegre, desfa-



168 | Trajetórias de Vida e Estudos Autobiográficos 
 
zendo-me da firma de aviões, trabalhei na Varig de 3 anos e meio 
(DANIEL PRADO). 

Embora ainda não houvesse concluído o 2° Grau, mostrava-se inte-
ligente, letrado, habilidoso e com bons recursos financeiros. Daniel deixa 
claro que, com a mudança de política ocasionada pelo Departamento de 
Aviação Civil, ocorreu a falência da empresa e as constantes brigas com o 
irmão – com isso, começou a beber. Com o convite para tornar-se Agente 
de Polícia, percebeu que sua condição financeira sobrepujava a de seu 
irmão e, a partir daí, aumentaram as discussões em casa e começaram as 
dissoluções públicas.  

 
Lá em Caxias do Sul fui convidado a trabalhar por dois delegados: um regio-
nal e outro estadual. [...] Naquele tempo eu era mundano, carnal, muito 
briguento. Lutava karatê, jiu-jitsu, não tinha técnica, mas, a princípio, era 
muito mundano. Ora, o delegado disse: ‘À noite, nós vamos fazer uma ronda 
policial. Eu vou te dar uma arma’. Era desse tempo antigo, eu acho que eu já 
tinha mais de 18 anos, 19 anos. Me deu uma carteira de identidade e eu, en-
tão, dirigia o carro para poder fazer as capturas em Caxias. Trabalhei, acho 
que, um ano. Aí comecei a ficar violento, cheio de autoridade.  
Briguei com meu irmão por causa do meu dinheiro. [...] Meu pai ficava mui-
to triste comigo. Minha mãe ficava muito triste. Além de bêbado, ordinário, 
violento, malucão, eu era muito violento no trânsito, apesar de nunca ter fei-
to acidente nem nada. Então, eu fiquei muito virado com uma vida moral e 
espiritual sofrível. E eu saí. Deixei o delegado. Larguei e agradeci (DANIEL 
PRADO).  
 

Daniel, após a briga com o irmão, vai tentar a vida em Porto Alegre. 
Ao falar de sua mudança de estilo de vida, Daniel contou que saiu uma 
noite, em um sábado, para ir ao cabaré, no ano de 1953. Ao retornar, no 
entardecer de domingo, passou pela rua Bahia, perto do Colégio Batista. 
Ao chegar em frente ao Colégio, viu muitos jovens e ouviu hinos sendo 
cantados. Afirmou, chorando, que “Deus tocou em mim e eu entrei”. 
Disse que assistiu ao culto e que quando o pastor fez o apelo, foi até a 
frente e se reconciliou com Deus. Em suas palavras, “Adultério, fumo, 
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rancor, bebida, tudo saiu na hora, na hora. Nada mais ficou em mim, 
Nada. Não tenho como explicar isso”.  

Daniel começou a frequentar a Igreja Batista Central de Porto Ale-
gre. Também na Igreja Batista conheceu Sônia Prado, com quem se 
casou em 1955. No ano seguinte, Mary, a única filha do casal nasceu e 
Daniel conseguiu trabalho como chefe de seção de montagem de aviões 
de pequeno porte, na Evaer, da empresa Varig. 

 
Na Varig eu trabalhava para sustentar a família. Sônia trabalhava na firma 
Renner, aqui em Porto Alegre, quando solteira. Ela trabalhava de Caixa. 
Nós casamos em 1955. Eu já era casado e a Mary nasceu em 56. Quando eu 
trabalhei na Varig foi em 1956, 1957, 1958. Eu tenho certificado. Tenho o 
comprovante. Depois ela saiu da Renner porque eu estava ganhando bem a 
vida na Varig. Trabalhava de mecânico de avião, como chefe de seção de 
montagem (DANIEL PRADO).  
 

Daniel se reconciliou com a família e ajudava no evangelismo na 
Igreja Batista que era liderada pelo pastor norte-americano Harley 
Smith, e, ao sentir a vocação para o ministério eclesiástico, abriu mão de 
sua carreira na Varig para ir ao Seminário Batista: 

 
Eu já era chefe lá na Varig. Eu com Bíblia na mão, com oração e fé, na minha 
vocação, que eu não sabia qual que era ainda, mas que, como Evangelista, es-
tava preparando para evangelizar. Deus me chama na Varig. senti 
claramente a vocação, o chamado, na Varig, de 57 para 1958, por aí. (DANIEL 
PRADO). 
 

Depois de deixar a Varig pelo desejo de ir ao Seminário para se pre-
parar para o Ministério Eclesiástico, Daniel trabalhou na Junta de 
Missões da Igreja Batista, evangelizando por dezenas de cidades do Rio 
Grande do Sul. Em 1966, Daniel Prado foi estudar no Seminário Batista 
do Rio de Janeiro, embora ainda não houvesse concluído o então Segun-
do Grau:  

 
Ingressei no Seminário. Apresentei meu currículo e, lá, o reitor na época, dis-
se: ‘Falta a complementação do Segundo Grau. Tu não podes fazer Bacharel’. 
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Tá bem. Tá bem. Então, eu fiz três anos, 26 matérias. 26 matérias e eu passei 
em quase todas por média. Quase todas por média. [...] 
Eu sei dizer que fui pro Seminário e não pude fazer Bacharel – eu quis fazer 
Bacharel – porque faltava uma data pra eu ingressar ou complementar, com 
esse exame, o Segundo Grau, pra poder avaliar, pra ingressar no Seminário. 
Então, as datas se desencontraram. Eu tinha que entrar no Seminário. Eu fui 
no Seminário com a proposta de voltar pra completar, pra... não aceitaram 
no Seminário. Não aceitaram isso. Então, eu. eu fiz o Curso Legal, de 26 ma-
térias. 26 matérias: inglês, espanhol, português, Eclesiologia, Teologia 1 e 2, 
Evangelismo, Ética, Lógica, Psicologia, Metodologia... tudo isso eu fiz. 3 anos 
e quase 4 estudando. E, ainda fui convidado a ser Pastor. Consagrado pastor 
lá no Seminário, pela Igreja Batista do Méier, lá no Rio de Janeiro, onde o 
pastoreei três anos e meio. (DANIEL PRADO).  
 

Após se tornar Reverendo Batista, Daniel Prado pastoreou a Igreja 
Batista do Meier, no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Central de Porto Ale-
gre e, atualmente, a Igreja Batista em Jardim Ypu. Quando o Governo 
Collor confiscou as poupanças da população, em 1990, Daniel e família 
perderam a casa, os bens, todas as suas economias e ficaram em dificul-
dade econômica. Os recursos de sua aposentadoria de menos de dois 
salários mínimos não diminuíram sua fé. Em 2018, aos 88 anos, enterrou 
sua filha Mary. Aos 89 anos, Daniel comemora os 64 anos de convivência 
com sua esposa Sônia de 84 anos. Quanto a ser feliz, ele disse que:  

 
Felicidade?! O que é ser feliz? Se felicidade tem um aspecto social e econômi-
co, eu não ligo para isso. Porque economicamente eu sou zero. Social, me 
dou bem com todo mundo – até com os vizinhos. São os melhores amigos 
que eu tenho aqui, dou testemunho disso.  
Para mim o importante é que eu tenho agora, nesse instante, absoluta fé, 
confiança, segurança de que eu estou e estarei bem com Deus. (DANIEL 
PRADO).  
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Figura 4: Meyre (filha), Sônia (esposa), Daniel. Congresso da Convenção Batista 

 
Fonte: acervo particular de Daniel Prado. 

 

Ao considerar sua trajetória de vida narrada, o Pastor Daniel fez 
uma retrospectiva sobre seu ministério e o que pensa sobre suas mudan-
ças de profissão. Ele afirmou não ter arrependimento de ter deixado a 
mecânica de aviões para seguir sua vocação pastoral, afirmando que só 
pretende se aposentar quando morrer. Concluiu sua narrativa, dizendo: 

 
Quando eu olho pra trás e penso no que é ser pastor?! Ah, é uma benção pa-
ra mim. A pergunta me move muito. Quer olhar a outra capa [da bíblia da 
Consagração a Pastor]? Veja a outra capa! Acho que tem mais atrás.  
Ser Pastor é ter absoluta convicção, certeza profunda, irremovível, não só da 
Graça de Deus, do favor de Deus, da presença de Deus, e, o sustento de Deus 
na minha vida. Porque a esposa que Deus me deu participa comigo em tudo, 
é sine qua non.  
Sou feliz. Sou abençoado. Sou contente. E tenho várias experiências de vida 
que são marcantes, por exemplo, quando senti que Deus me chamava. 
(DANIEL PRADO). 
 

A importância de lembranças como as do senhor Daniel se apresen-
ta no campo das trajetórias de vida quando o sujeito lembrante se 
demonstra capaz de experienciar conscientemente uma representação 
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mental de algo específico, real ou imaginado. Gauer e Gomes (2007) 
afirmam que o sujeito relembrante pode efetuar uma série de julgamen-
tos, mais ou menos reflexivos, sobre propriedades dos eventos e das 
memórias; assim, os eventos lembrados de forma mais vivida e que des-
pertam mais emoções são avaliados como os eventos mais importantes. 

Se por um lado lembrar de eventos altamente emocionais, sejam 
eles positivos ou negativos, pode ajudar a prevenir situações ruins e to-
mar a direção do sucesso; por outro lado, não dispor de todos os eventos 
irrelevantes do cotidiano é útil ao funcionamento cognitivo normal, o que 
propicia um comportamento adequado ao ambiente (GAUER; GOMES, 
2007).  

Assim como os lembrantes não interpõem em suas falas as agruras 
cotidianas, antes relatam a parte boa de voltar para casa e vivenciar mo-
mentos ternos com a família, da mesma forma vários outros sujeitos 
lembrantes põem em seus discursos os substratos de memórias que estão 
acessados como de vivências episódicas. 

 
Considerações Finais 

 
A memória das pessoas comuns é necessária para a atualização da 

percepção da realidade por presentificar o passado e traduzir a forma 
como o mundo é visto pelo sujeito narrador, trazendo à luz elementos 
vividos que estavam à sombra (THOMPSON, 2002). Essa busca por 
compreensão do que se passa com suas próprias vidas é comum e a ex-
periência grafada na memória vai sendo ressignificada com o passar das 
rememorações (RICOUER, 2007).  

Relatos, depoimentos, “causos”, narrativa, arfares ou rememorações 
são formas de superar os esquecimentos, de reelaborar significações e 
(re)estabelecer relações com o passado. Esses, às vezes, sofrem interfe-
rências no processo de suas construções, seja pela interferência de latidos 
incisivos de cachorro que, por vezes, fazia o senhor Daniel Prado perder a 
concentração, por barulhos externos ao ambiente, ou, ainda, pelas inter-
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venções de familiares que aportam à memória proporcionando correções 
de informações positivamente úteis e, também, que levem ao surgimento 
de alguns insigths fascinantes (THOMPSON, 2002), permitindo a apre-
ensão a partir da dinâmica da própria sociedade. 

O chamamento ao Sacerdócio de Daniel Prado se deu por uma força 
avassaladora que o fez querer retirar-se do ambiente da aviação e se 
aproximar gradativamente do Ministério Pastoral. A família foi aporte 
emocional que contribuiu diretamente para essa mudança de paradigma, 
sem a qual, talvez não tivesse seguido esse novo caminho. 

O Reverendo Daniel atua há mais de 60 anos como pastor da Igreja 
Batista. Antes disso, foi mecânico de aviões da recém-criada Força Aérea 
Brasileira e, em seguida, foi um aviador que trabalhou em algumas em-
presas de aviação, entre elas a Varig Linhas aéreas, onde passou três anos 
e meio. Ele largou sua carreira de mecânico aviador para seguir sua vo-
cação de Pregador do Evangelho atuando como Ministro da Igreja Batista 
na cidade de Porto Alegre.  

As abordagens deste ensaio focaram as atuações de Daniel Prado 
nos espaços sociais e suas representações nas memórias ao longo das 
trajetórias de vida desse sujeito lembrante. Vislumbramos as situações de 
mudanças pelas quais ele passou, as rupturas, a adaptação e a resistência 
aos novos espaços e culturas.  

Verificamos as questões de autoria e traçamos sua trajetória a partir 
das bases metodológicas da história oral. Daniel não só mudou de cidade, 
de estilo de vida, de idade, sua memória social foi reconstruída e ele 
permanece lúcido aos 89 anos, pastoreando uma igreja na periferia de 
Porto Alegre e cuidando de sua companheira que há 64 anos está a seu 
lado através do enlace do matrimônio.  

Com este trabalho não se vislumbra o fim ou o congelamento de es-
truturas e de reminiscências. Sujeito lembrante, pesquisador e leitor se 
reescrevem cotidianamente, reinterpretando e ressignificando o cotidia-
no em que se fazem inseridos. A vida é fluida e nessas atividades vívidas 
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as mudanças antrópicas produzidas no ambiente social são tão importan-
tes quanto a vontade de realizá-las ou o anseio de revisitá-las.  
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Trajetória Social e Política de Lúcia Regina Brito Pereira:  
“Uma Mulher nem tão Comum Assim” 1 

 
Vanessa Rodrigues da Silva 2 

 
 
Introdução 

 
As possibilidades que os estudos oriundos da história oral (HO) têm 

para a história e a sociedade são inúmeras, a começar pela democratização 
do conhecimento. Na busca de legitimar algumas narrativas históricas, a 
“História oficial” sufocou, silenciou tantas outras, e se atentarmos para a 
história das mulheres, sobretudo das mulheres negras, esse projeto de 
esquecimento de suas vozes e corpos esteve muito presente na historiogra-
fia tradicional. Sabe-se que as mulheres negras brasileiras, em diferentes 
contextos históricos, instituíram estratégias de resistência, de sobrevivên-
cia, de enfrentamento ao racismo e ao sexismo. Essas ações, no entanto, 
foram invisibilizadas ao longo da escrita da história, produzindo uma lacu-
na para a compreensão da sociedade brasileira3. A Doutora Conceição 
Evaristo4, escritora e pesquisadora da literatura afro-brasileira, em sua 
dissertação de mestrado, aponta que “a literatura negra é um lugar de 

 
1 A entrevista foi realizada em 26 de Junho de 2019. A metodologia utilizada segue as propostas desenvolvidas por 
Verena Alberti e Almicar Pereira, sobre a História do Movimento Negro Brasileiro. 
2 Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
PPGH/UFRGS. Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa – CNPQ. 
3 Ver mais em: SCHUMAHER, Schuma; VITAL BRASZIL, Érico. Mulheres negras no Brasil. Rio de Janeiro: 
REDEH/SENAC Senac Nacional Editora, 2007; SILVA, Joselina da. Mulheres negras: histórias de algumas brasilei-
ras. Rio de Janeiro: CEAP, 2009. 
4 EVARISTO, Conceição. Literatura Negra: uma poética da nossa afro-brasilidade. 1996. Dissertação (Mestrado em 
Letras), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1996. 
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memória” e a autora parte da premissa de que, agora, homens e mulheres 
negros estão se apropriando do movimento de escrita5, e eu acrescento o 
de fala, atividades estas que durante muito tempo lhes foram negadas e 
que hoje se apresentam não mais como objetos de estudos, mas sim, como 
sujeitos, portanto como produtores de conhecimento. Conceição Evaristo 
utiliza-se da literatura para reivindicar e afirmar o direito à memória. Nós 
historiadoras(es) também a reivindicamos. 

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo fomentar a partir 
do estudo de trajetórias, novas narrativas e discursos, assim como visibili-
zar e reconhecer a atuação das mulheres negras afro-gaúchas que 
contribuíram e/ou contribuem para as diferentes áreas do conhecimento 
no cenário gaúcho. Ao localizar e situar a ativista Regina Lúcia Brito Perei-
ra, historiadora e ativista das questões étnico-raciais, sobretudo no campo 
da Educação, estamos contribuindo para desmistificar a ideia da ausência 
negra na formação do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido é que o 
uso de fontes orais torna-se imprescindível, pois possibilita o aprofunda-
mento na história de grupos sociais, neste caso o de mulheres negras que, 
por diferentes razões, encontram-se marginalizadas na historiografia.  

 
História do Tempo Presente, Memória e outras narrativas Possíveis 

 
No Brasil, o debate referente à História do tempo presente tem sido 

tema não só de pesquisas acadêmicas, mas também se apresenta como um 
desafio, principalmente para os profissionais cujos estudos se debruçam 
sobre História e Memória. Há pelo menos dois eventos que marcam esse 
debate, especialmente quando nos referimos às questões éticas e políticas: 
o primeiro é a instalação da Comissão Nacional da Verdade6; e a segunda 
diz respeito à Lei de Acesso a Informações Públicas, ambas sancionadas 

 
5 O sistema escravista negou o acesso à educação de negros e negras escravizados. Ver em: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana. Brasília, 2005. 
6 A primeira é a instalação da Comissão Nacional da Verdade, cuja finalidade não era acusar nem processar os 
autores de violência, mas sim, esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 1946 a 
1988. Ver em: DELGADO; FERREIRA, 2014. 
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pela ex Presidente Dilma Rouseff em 20117. Estes eventos fizeram emergir 
não só a possibilidade de temas antes não explorados, mas também apre-
sentam-se como um estímulo para o reconhecimento e legitimidade da 
história do tempo presente (DELGADO; FERREIRA, 2013). O desafio que se 
coloca nos dias atuais é que se antes estas discussões ficavam restritas aos 
especialistas e aos debates acadêmicos, hoje os desdobramentos são maio-
res e atingem principalmente outros segmentos sociais, os quais têm 
exigido de nós, pesquisadores e historiadores, novas ferramentas para se 
lidar com as memórias. Há, portanto, uma demanda social colocada e um 
debate historiográfico que precisa ser revisto e é nesse sentido que o estu-
do de trajetórias se insere, como uma possibilidade não apenas de revisar a 
história, mas de construir novas narrativas, sobretudo daqueles e daquelas 
cujas histórias não estão presentes na História oficial. 

A possibilidade de se trabalhar com testemunhos vivos talvez seja o 
que melhor define a História do Tempo Presente à medida que servem 
tanto para vigiar e contestar quanto para legitimar nossas pesquisas, 
portanto a História do Tempo Presente está intimamente ligada à memó-
ria destes sujeitos, que vivenciaram e experienciaram tal acontecimento 
sem esquecer que esse rememorar o passado, assim como na história, 
opera por descontinuidades, pois selecionamos acontecimentos, e modos 
de viver, para conhecer e explicar o passado (ALBERTI, 1996, p. 14). 

Compartilhamos as análises propostas pelos franceses Maurice Hal-
bwachs (1990) e Jacque Le Goff (1992), quando estes se referem à 
memória tanto como construções coletivas como instrumentos de poder. 
Na perspectiva de Halbwachs, a memória é construída coletivamente, 
isto é, a partir do meio social em que se está inserido e, portanto, aquilo 
que é lembrado, é construído e corroborado pelas lembranças do grupo 
do qual se faz parte. 

 
7 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves; FERREIRA, Marieta de Moraes. História do tempo presente e ensino de 
História. História Hoje, São Paulo, SP, v. 2, n. 4, p. 19-34, 2013. 
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Seguindo nesta perspectiva, Le Goff (1992, p. 422, apud FERREIRA, 
2010, p. 20) aponta que em determinado momento a memória pode se 
constituir como objeto de poder, desse modo propício à manipulação: 

 
[...] Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma impor-
tante na luta das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e 
do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, 
dos indivíduos, que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os es-
quecimentos e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. 
 

Assim, a memória contribui tanto para a construção de identidade 
de um povo ou grupo, quanto como instrumento de poder e de legitima-
ção de uma narrativa em detrimento de outras. É nesse debate que o 
estudo de trajetórias a partir dos relatos orais é tão potente, pois estamos 
trazendo à tona memórias que são, sim, individuais, mas que também 
são coletivas, pois como assinala Pinto (2015, p. 64): 

 
[...] Os relatos orais sintetizam os momentos vividos, construindo uma bio-
grafia individual, mas possibilita também associações com a estrutura social. 
É uma das técnicas mais apropriadas para os estudos de trajetórias de vida, 
indicando o sentido histórico e a dinâmica das relações sociais. 
 

Desse modo, se faz mais que necessário trazer à tona essas histórias 
que, embora tenham sido soterradas, emergem cotidianamente, pois, 
como afirma Pollak (1989, p. 4), “ao privilegiar a análise dos excluídos, 
dos marginalizados e das minorias, a história oral ressalta a importância 
de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas mi-
noritárias e dominadas, se opõem à ‘memória oficial’”; assim, memórias 
antes invisíveis, que foram abafadas e excluídas dos registros oficiais, 
hoje reivindicam seu espaço e eis aqui uma delas.  

A socióloga, ativista e ex ministra Luiza Bairros dizia que “somos 
Herdeiras de uma história, iniciada por muitas antes de nós”, portanto, 
chegou a hora de trazer a tona sob à luz das mulheres negras, histórias e 
memórias que foram soterradas pela história oficial, mas que emergem 
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cotidianamente, eis que chegou a hora de apresentar Lúcia Regina Brito 
Pereira, historiadora, mulher negra, cabelos dreadlocks, olhar doce, po-
rém firme, uma mulher tímida, mas de sorriso frouxo, uma mulher nem 
tão comum assim. 

 
“Quem sou eu? Eu sou uma pessoa comum. É, uma mulher nem tão 
comum assim” 

 
Lúcia Regina Brito Pereira nasceu em Porto Alegre no ano de 1958. 

Em 1987, iniciou o curso de História na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande Do Sul (PUCRS), local em que obteve o título de mestre em 
1995 e ao qual retornaria em 2004 para cursar o doutorado. Foi nesta 
instituição e a partir de alguns colegas de graduação que inicia a sua parti-
cipação no movimento de mulheres negras. Como professora da Rede 
Estadual de Ensino e da Rede Municipal, atuou em diversas escolas, tanto 
em Porto Alegre quanto na região metropolitana. De 1999 a 2003, por 
indicação de Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras, ocupou o 
cargo de assessora técnica na Secretaria de Educação do Rio Grande do 
Sul, em uma pasta, à época, denominada “O Negro e a Educação”, perma-
necendo até o final da gestão do governo de Olívio Dutra (PT-RS). Em 
1999, junto com outros colegas de profissão fundou o “GT Negros, História 
e Sociedade”, vinculado à Associação Nacional de História (ANPUH) e que 
por cerca de dez anos atuou na realização de seminários, jornadas e publi-
cações. Por conta de sua formação em História e de seu engajamento 
político no campo da Educação, foi responsável por algumas publicações, 
dentre as quais destacam-se os livros “Africanidades Sul-Rio-Grandenses” 
(2012) e “Personalidades Negras do Rio Grande Sul” (2006), este último 
escrito por estudantes do ensino básico, organizado por Maria Mulher em 
parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Educação do Rio 
Grande do Sul(SEDUC-RS). Foi por duas gestões, de 2008 a 2012, coorde-
nadora técnica da Organização de Mulheres Negras Maria Mulher. Atuou 
em diversos conselhos, entre eles Conselho Estadual de Direitos Humanos 
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e Conselho dos Povos Tradicionais de Terreiro, e atualmente está como 
vice presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra do Rio Grande do Sul, representando a SEDUC-RS, na qual 
exerce a função de assessora junto ao departamento pedagógico na pasta 
da Educação para as Relações Étnico- Raciais.  

Dentre os diferentes seminários e conferências que ministrou ao lon-
go de sua atuação profissional, tanto como historiadora quanto como 
integrante de Maria Mulher, eis que tenho o primeiro contato. Lembro de 
conhecê-la em 2013 quando ministrou o painel “Lideranças e espaço políti-
co” no curso de “Lideranças negras e identidade étnica do século XIX e 
XX”, promovido pelo Departamento de Extensão e Desenvolvimento Social 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (DEDS-UFRGS); eu estava 
no terceiro ano da graduação em História e paulatinamente estava me 
apropriando das discussões em torno do negro do Rio Grande do Sul, so-
bretudo das mulheres negras no contexto do Rio Grande do Sul, e que hoje 
é tema de pesquisa e de ativismo. Ainda durante o ano de 2013, Lúcia Brito 
esteve na organização do I Congresso de Pesquisadores Negros e Negras da 
Região Sul (COPENE SUL), evento em que me instigou e instrumentalizou 
para ser uma pesquisadora, e seis anos depois, eis que Lúcia Brito viria a 
ser sujeito e colaboradora de pesquisa, como seria? Afinal, estamos falando 
de uma mulher que é de movimento e está em movimento, de uma mulher 
cuja atuação e percurso na academia influenciou diretamente a mim e a 
tantas outras jovens universitárias a sermos pesquisadoras; e hoje, através 
da escuta e do pensamento de mulheres negras, estamos produzindo e 
fazendo ciência. Ao apresentar o percurso da pesquisadora em relação à 
depoente, buscou-se estabelecer uma aproximação, uma vez que para 
realizar uma pesquisa com memórias orais, faz-se necessário aproximar-
mo-nos, como diz Alessandro Portelli (1997), com transparência e 
sinceridade, a fim de construir uma relação profunda e sincera entre o 
pesquisador e o pesquisado, a fim de que os objetivos a serem alcançados 
de reconstrução do passado sejam do interesse de ambas as partes. 8 

 
8 PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na História Oral. Projeto História, São Paulo, n. 14, p. 7-24, abr. 1997. 
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De lar em lar: trajetória de vida, trabalho e escolarização  

 
Lúcia Regina Brito Pereira é oriunda de uma família de cinco ir-

mãos, na qual permaneceu sob responsabilidade de sua mãe até 
completar nove anos. Decidiu por conta própria sair da casa onde mora-
va para tentar outras formas de sobreviver em uma época em que as 
condições para as famílias pretas eram totalmente inóspita, havia pouco 
mais de 70 anos que a Lei Áurea havia sido decretada e a inserção e aces-
so da população negra aos bens culturais, econômicos e sociais eram 
ínfimos. Certamente, a questão econômica e outros fatores foram deter-
minantes, tanto para ela querer sair de casa quanto para a sua mãe que 
aceitou essa escolha sem pestanejar e que se confirma no seu relato. 

 
[...] Ela sempre queria me dar pra todo mundo, ela teve 5 filhos. Aquela que 
ficou mais tempo com ela foi eu. Ela sempre me quis dar pra alguém até que 
um dia eu fui pedir para o meu avô, pai do meu pai pra morar com ele e ele 
não quis, disse que não. Aí a minha tia que é a minha outra mãe, disse vem 
pra cá e eu fui pra lá morar com ela. A minha mãe dizia orgulhosa, minha 
irmã tá bem, ela tem até televisão. [risos] (LÚCIA BRITO, jun. 2019) 
 

Podemos dizer que, na visão de sua mãe, o “deixar ir” foi o melhor 
que ela poderia oferecer à sua filha, que estava crescendo e logo seria 
uma adolescente; dessa forma, ela teria acesso a bens que, naquele mo-
mento, por diferentes circunstâncias, ela não poderia lhe oferecer. A 
partir desse momento, Lúcia passou a conviver com suas tias, uma mo-
rava em Porto Alegre, e a outra em Viamão. Primeiramente, foi morar 
com sua tia em Viamão, que era casada e tinha um filho deficiente audi-
tivo, que os criou como irmãos, local este em que nasceu seu primeiro e 
único filho, Rodrigo, que lá reside até hoje. Lúcia estava na quarta série 
quando foi morar com sua tia, em Viamão; logo de início, nesta nova 
residência, sua tia havia lhe conseguido um emprego em uma casa de 
família, próxima à escola. A possibilidade de somente estudar não foi 
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uma realidade para Lúcia Brito, que desde cedo teve que aliar os estudos 
com o trabalho, como observamos em sua fala: 

 
Ela me colocou lá com a condição de que eu pudesse estudar, então fui traba-
lhar com essas pessoas [...] E aí, eu fui para essa casa, fiquei eu acho que um 
ano e pouco, terminei a quarta série e o quinto ano no Colégio Rio Branco, 
porque a casa ficava ali pertinho. Aí saindo da escola também não fiquei mais 
na casa. Porque aquela gente era louca, o homem era racista até os fios dos 
cabelos e aí eu não quis mais ficar lá. Fiquei um pouco na casa de uma outra 
tia, até terminar o colégio. Eu fiquei na casa da minha outra tia que morava 
na Avenida Ipiranga. Depois disso, eu fiquei trabalhando em várias outras 
casas. Aí fui para casa da minha tia em Viamão porque minha tia daqui não 
queria que eu ficasse mais lá. Aí eu voltei para casa da minha tia em Viamão, 
ela vendia lanches e trabalhava numa lancheria e eu então fiquei trabalhando 
com ela um tempo (LÚCIA BRITO, jun. 2019). 
 

Sua trajetória de vida desde de muito cedo esteve ligada ao trabalho 
doméstico e esta ruptura só aconteceria anos mais tarde, após o seu in-
gresso na universidade. Historicamente, o trabalho doméstico tem sido 
uma ocupação majoritariamente feminina e, em sociedades racializadas 
como o Brasil, é uma categoria ocupada, em sua maioria, por mulheres 
negras. Verifica-se em sua fala que as primeiras manifestações de racis-
mo que presenciou foi no ambiente de trabalho, no serviço doméstico. A 
sobrerrepresentação da população feminina e negra neste setor está 
relacionada, principalmente, à herança escravista da sociedade brasileira, 
em que a falta de oportunidades, a baixa escolaridade e o aumento do 
nível de pobreza fizeram com que o serviço doméstico se constituísse 
como uma das poucas opções de emprego para as mulheres negras.9 A 
possibilidade de permanecer na escola não foi uma realidade para Lúcia 
Brito, que só retornaria aos bancos escolares depois de adulta. Ao retor-
nar para Viamão, o trabalho foi uma das únicas tarefas que 

 
9 As trabalhadoras domésticas representavam uma parte significativa da força de trabalho em escala global no 
Brasil, em 2015, 88,7% das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas(os) e 
71% eram negras(os). Em 2016, o Brasil tinha 6.158 milhões de trabalhadoras(es) domésticas(os), dos quais 92% 
eram mulheres. Ver: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho doméstico. Disponível em: 
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/lang--pt/index.htm. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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desempenhou até completar 18 anos. Um dos motivos que levaram sua 
tia a impedi-la de continuar com os estudos é que, na época, o ensino era 
noturno e isso representava um perigo, como ela pontua abaixo: 

 
Quando eu terminei o colégio, tinha que fazer aquele exame de admissão, 
mas daí minha tia não deixou estudar de noite, ela dizia que estudar de noite 
era uma p*** que não dava para estudar de noite, daí eu fiquei então dos 12 
anos aos 18 anos sem estudar. (LÚCIA BRITO, jun. 2019)  
 

O casamento foi, para Lúcia Brito, o que ela denominou de “tábua 
de salvação”, primeiro porque possibilitou sair de casa e constituir sua 
própria família e ter feito o que ela chama de sua melhor produção, o seu 
filho Rodrigo. Ao rememorarmos o passado, vêm à tona sentimentos, 
emoções e que, ao trazer para o presente, carregam em si alegrias, dores 
e perdas10. Lúcia Brito, ao lembrar de experiências vividas de sua família, 
de seu filho, de seu irmão, deixou-se transparecer diante da pesquisadora 
o quão sensível e difícil é falar de alguns acontecimentos. Ao retomar 
suas recordações, sobre casamento, família, estudo e trabalho, percebe-
se, em sua narrativa, que o casamento representou mais que a tábua de 
salvação, representou liberdade, sobretudo a liberdade de estudar, como 
verifica-se em seu depoimento:  

 
[...] A primeira coisa que eu fiz foi estudar aí procurei os cursinhos pré-
vestibulares. Acho que foi o Monteiro Lobato, não é o Monteiro Lobato, era 
outro, o Alcides Maya, aí eu comecei a estudar. Foi ali que eu conheci o pro-
fessor Guarani Santos, ele dava aula de História e eu me apaixonei por ele, 
me apaixonei porque o cara era completamente pirado, vinha para a aula, 
contava umas histórias malucas, da relação dele com o mundo e foi fantásti-
co. Acho que foi por causa dele que eu escolhi História. Naquela época, tinha 
um tal de supletivo. […] E comecei a observar as aulas que os professores 
davam e não tinha nada que eu não pudesse fazer em casa, porque aí eu eco-
nomizava e não precisava pagar escola e o ônibus. [...]. Aí eu fiz o supletivo 
do primeiro grau, demorei um tempão porque eu nunca conseguia passar 
em matemática, matemática até hoje para mim é um problema, não passava, 

 
10 Em 2014, Lúcia perde seu filho em um acidente de trânsito, e na ocasião da entrevista, seu irmão havia falecido 
há pouco mais de uma semana. 
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não passava. E neste meio tempo, eu tive um filho, já com 21 anos, aí com 
criança e coisa e tal, eu estudava em casa. Finalmente terminei o primeiro 
grau (LÚCIA BRITO, jun. 2019). 
 

Percebe-se o quanto foi significativo para ela retornar aos bancos 
escolares, significativo não só pela possibilidade de terminar o primeiro 
grau, mas sim, porque foi a partir da disciplina de História e, sobretudo, 
da relação com o professor Guarani Santos11, que a instigou e motivou a 
gostar de História e fazer disso sua profissão. Foi através do supletivo e 
estudando em casa que Lúcia termina o 1º grau e o 2º grau. Lúcia aponta 
que um dos motivos pelo qual fez o 2º Grau foi o fato de ter sido indicada 
por seu irmão a trabalhar no banco como telefonista e na hora de preen-
cher a ficha, ela se sentiu intimidada por ter apenas o primeiro grau.  

 
Uma das coisas que me fez estudar, foi que meu irmão trabalhava no banco e 
aí ele disse assim: ‘tem uma senhora lá dona Zilá, que é muito querida, quem 
sabe tu faz um curso de telefonista e vai trabalhar de telefonista’. Eu fiquei 
anos e anos esperando por aquele emprego de telefonista, porque pra mim 
era o máximo, imagina! Pular de empregada doméstica para telefonista era 
um salto qualitativo enorme. Aí eu fui preencher a ficha, e a primeira vez que 
eu fui fazer a ficha, eu quase morria de vergonha de dizer que tinha primeiro 
grau só. Ai eu fui fazer o segundo, o que já dava um outro status [...]. Daí, 
nesse meio tempo, fiz o curso e consegui tal do emprego de telefonista 
(LÚCIA BRITO, jun. 2019). 
 

O estudo sempre foi uma das estratégia utilizadas pelas famílias ne-
gras como uma possibilidade de alterar a situação socioeconômica em 
que se encontravam; no entanto, a desvantagem econômica que recai 
sobre a maioria da população negra tem sido um dos dispositivos de 
impedimento quanto ao prosseguimento dos estudos e, quando há a 
possibilidade de continuar, o estudo nunca é a única atividade a ser reali-
zada, como observamos no processo de escolarização da depoente, que 

 
11 Guarani Amir Quites dos Santos, professor de História, participou da Organização do Movimento Negro Unifica-
do (MNU), foi integrante do Partido Comunista Brasileiro e integrou a fundação do Partido dos Trabalhadores. Ver 
mais em: África está em nós: História e Cultura Afro-brasileira, “Africanidades Sul-Rio- Grandenses. Org. Pereira, 
Lúcia Regina Brito. João Pessoa: PB Editora Grafset 2012. 
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concluiu o ensino básico conciliando com os afazeres da casa, com a cria-
ção do filho e com o trabalho formal.  

 
“Um Salto Qualitativo”: Doutora em História 

 
Como verificamos, o processo de escolarização da depoente até o 

ingresso na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), no ano de 1987, foi marcado, sobretudo, pelo trabalho e foi 
justamente em um desses trabalhos que vem o incentivo de seguir com 
os estudos. Lúcia, ao relatar sobre a entrada na universidade, lembra que 
os grandes apoiadores foram as pessoas com quem ela trabalhou como 
empregada doméstica por cerca de dez anos, foi nos intervalos de um 
almoço e outro que as conversas sobre prosseguir com os estudos acon-
teciam e foi assim por um longo tempo, até Lúcia tomar coragem e 
decidir fazer vestibular. A escolha de fazer vestibular na PUCRS foi por 
sugestão das pessoas com quem ela trabalhava. Naquele ano, ela lembra 
que teve um número muito grande de inscritos no vestibular, se todo ano 
havia centenas, naquele ano, sem dúvida, o número de inscritos triplicou. 
Assim ela fez: estudou sozinha em casa e passou e quando soube do re-
sultado, ela dizia “Se enganaram, né, imagina! Se é uma coisa dificílima, 
dificílima, como é que pode eu ter passado?”. Passada a euforia, Lúcia 
decide então cursar História e, de imediato, teve que organizar seus ho-
rários de aula com o trabalho de empregada doméstica e de telefonista, 
optou por permanecer no emprego de telefonista, o qual almejou por 
muito tempo. Afinal, ela precisava continuar trabalhando, mas dessa vez 
para custear a graduação. E assim foi no primeiro semestre de curso, 
mas por um desentendimento com seu chefe no Banco, e que ela julga ter 
sido um motivo bobo, ela foi dispensada e, dessa vez, a sua permanência 
na universidade estaria em risco, mas a solidariedade dos colegas de 
turma, em especial da Cláudia Pons, que viria a ser sua amiga e compa-
nheira de militância e de profissão, foi determinante. Por estar na 
universidade há mais tempo, ela sabia que havia algumas alternativas, 
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entre elas o crédito educativo, o que, segundo as palavras de Lúcia Brito, 
foi a sua salvação, conforme o relato abaixo: 

 
[...] Bah! foi a minha Salvação! [...] As colegas me disseram: ‘faz assim, não 
paga, porque quando tu te inscrever, eles te dão o dinheiro e tu cobre os me-
ses que tu não pagou’. Dito e feito, foi isso que eu fiz. No semestre seguinte 
eu consegui o crédito, meu tio, que já morreu, ficou de fiador. Era muito cha-
to, imagina, ele dizia “já me botaram no SPC” e eu dizia: não vou botar, 
imagina! E aí todo o semestre ele tinha que ir lá para renovar [...]. E a partir 
daí foi tranquila a minha graduação (LÚCIA BRITO, jun. 2019). 
 

As políticas de assistência estudantil, como o programa de crédito 
educativo do qual a depoente foi beneficiária durante a graduação, e outros 
programas adotados pela rede privada, como Universidade para Todos 
(PROUni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), bem como a expan-
são e interiorização das universidades públicas e a política de ações 
afirmativas, são medidas relevantes e têm contribuído para minimizar as 
desigualdades sociais e ampliar a democratização das condições de acesso 
aos estudantes de baixa renda, mas não são suficientes para garantir uma 
maior equidade na universidade12, e nem a sua permanência, pois há ou-
tras questões que envolvem a permanência desses estudantes na 
universidade, como os gastos com alimentação, moradia e transporte, e 
sem a possibilidade de custear esses gastos, os estudantes acabam deixan-
do a universidade por evasão. Dados recentes do Ministério de Educação 
mostram que desde o início do Programa do PROUni, em 2004, até o pri-
meiro semestre de 2017, mais de 115 mil bolsistas deixaram a universidade 
por evasão, se levarmos em consideração o quesito raça/cor destes estu-
dantes, 54% são pretos e pardos em contraposição aos 41% de alunos 
brancos13. Apesar desses dados serem alarmantes, há alguns casos em que 
os estudantes de baixa renda não só conseguem acessar a Universidade, 

 
12 COSTA, Simone Gomes. A permanência na Educação Superior no Brasil: uma análise das políticas de assistência 
estudantil. IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, Florianópolis, nov. 2009.. 
13 Disponível em: https://www.geledes.org.br/quando-nem-bolsa-integral-basta-para-sonho-da-faculdade-sera-
que-vou-sobreviver/?utm_medium=ppc&utm_source=onesignal&utm_campaign=push&utm_content=onesign al. 
Acesso em: 10 ago. 2019 



Vanessa Rodrigues da Silva | 189 
 
como concluí-la. Dessa forma, Lúcia Brito representa uma parcela dessa 
população que não só conseguiu concluir o ensino superior, como também 
fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado, ambas sendo bolsista: no 
mestrado como bolsista CNPQ; e no Doutorado como bolsista da Fundação 
Ford. A depoente relata que o período em que esteve vinculada à Fundação 
Ford foi uma das experiências mais significativas, primeiro que para ser 
bolsista da Fundação Ford era necessário participar de um concurso, e 
assim fez, foi para São Paulo, fez a prova, participou de entrevista e conse-
guiu a bolsa. Antes de entrar na PUC-RS em 2004 para cursar o 
doutorado, a Fundação Ford propiciava a seus bolsistas um ano de forma-
ção e preparação e, durante esse tempo, Lúcia participou de vários 
seminários e cursos dentro e fora do Brasil, como ela relata abaixo: 

 
O tempo de bolsista da Fundação foi umas das coisas muito boas que me 
aconteceu, fui para os Estados Unidos. [...] fiquei por três meses lá, não 
aprendi ‘bulhufas’ de Inglês, mas foi muito legal, pude conhecer um outro 
lugar, um outro espaço, outras pessoas, outras possibilidades (LÚCIA BRITO, 
jun. 2019). 
 

Para a depoente, o concurso da Fundação Ford foi uma política de 
ação afirmativa muito bem elaborada, pois garantiu todos os recursos 
necessários a seus bolsistas, como custeio de livros, viagens e formações. 
Passado esse tempo de preparação, Lúcia Brito participa, em 2004, da 
seleção de Doutorado da PUCRS com o projeto sobre organizações negras 
no qual foi aprovada e, no ano de 2008, sob orientação da professora 
Margaret Bakos, defende a sua tese intitulada “Cultura e afrodescendên-
cia: organizações negras e suas estratégias educacionais em Porto Alegre 
(1872-2002)”. A partir do percurso acadêmico da depoente é possível 
perceber que uma política de assistência estudantil, quando bem elabo-
rada, pode resultar não só na ampliação da permanência dos estudantes 
de baixa renda, mas principalmente atua para a diminuição das desi-
gualdades sociais, uma vez que permite aos egressos de baixa renda 
obter mobilidade educacional e também ascender socialmente, uma vez 
que ter alguém da família com ensino superior significa ver a trajetória 
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de dificuldades de uma família mudar, e a nossa depoente é a prova de 
que, quando há oportunidades, é possível ter um salto qualitativo. 

 
“A Militância Vai Acontecendo” 

 
Sua trajetória de militância tem início quando entra na Universida-

de no ano de 1987 e foi muito influenciada por sua colega de curso 
Cláudia Pons Cardoso14 que, insistentemente, dizia para ela participar do 
movimento, conforme ela relata: “[...] Ela dizia: ‘tu tens que participar do 
movimento, não sei o que’ e eu dizia eu não. Não vou participar de mo-
vimento nenhum, isso é uma chatice, eu com meus cabelos assim faço 
muito mais do que participar desse movimento que é uma briga só” 
(LÚCIA BRITO, jun. 2019). 

Algo que nos chama atenção em seu relato é a relação positiva que es-
tabelece com o corpo, no caso o cabelo, que é visto por ela como um ato 
político e que Gomes (2017) caracteriza um corpo negro emancipado, con-
traponto a um corpo negro que fora regulado durante os quatro séculos de 
escravidão. O processo de objetificação e desumanização do corpo negro, 
neste período foi um dos mecanismos de opressão muito utilizado pela 
sociedade para manter a ordem e o status quo, neste contexto o corpo 
negro era importante, não como humano, mas como força de trabalho e 
como coisa, portanto era um corpo estereotipado por um conjunto de ide-
ais que negava a humanidade e a beleza negra. Ao afirmar positivamente o 
cabelo, Lúcia evidencia que o corpo negro é luta, é resistência e que carrega 
em si, através da textura, do trançado, fios da vida e memória, ao passo 
que essa estética e beleza negra é uma construção política.  

Apesar de no início estar em dúvida se participaria ou não do movi-
mento de forma organizada, a persistência de sua colega quanto à 
importância de se organizarem coletivamente fez com que Lúcia começas-
se a participar de uma reunião aqui, outra acolá, e foi dessa forma que se 

 
14 Historiadora, ativista negra, sócia fundadora de Maria Mulher Organização de Mulheres Negras. Atualmente, é 
professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, integrante do Centro de Estudos em Gênero, Raça e 
Sexualidades Diadorim/CEGRES/DIADORIM/UNEB. / 
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aproximou do coletivo de mulheres negras, que mais tarde se tornaria em 
uma organização sem fins lucrativos, denominada Maria Mulher, organi-
zação de mulheres negras, entidade da qual foi uma das sócias fundadoras. 

 
Em 1998 o Maria Mulher se torna uma organização de Mulheres Negras ins-
titucionalizada. Aliás quando as gurias pensaram em transformar Maria 
Mulher em uma organização, que antes era apenas um grupo de mulheres 
negras, nós fomos para São Paulo. [...] ficamos alguns dias, conversamos 

com as gurias do GELEDÉS 15 para saber como elas se organizaram, como é 
que elas fizeram, pois queríamos nos organizar também. [...] aí quando vol-
tamos, Maria Mulher então se institucionaliza numa organização de 
Mulheres Negras. Por intermédio da Conceição da Nohomero, não sei bem 
qual delas, conseguimos uma sala no prédio do SESC, na travessa Leonardo 
Truda, ficamos por aproximadamente dez anos, nós tínhamos uma sede ali e 
a outra sede na Cruzeiro, que é em comodato com a Igreja Luterana. 
 

Maria Mulher, organização de mulheres negras, nasce a partir de 
um pequeno grupo de mulheres negras, em 8 de março de 1987, tendo se 
consolidado como primeiro coletivo feminista de mulheres negras do Rio 
Grande do Sul. A organização faz parte dos movimentos sociais negro, 
feminista e popular, inserindo na pauta de lutas desses movimentos os 
recortes de gênero e raça/etnia (FONTOURA, 2004). Maria Mulher assim 
como outras entidades de mulheres negras brasileiras vêm desenvolven-
do uma série de experiências inovadoras em diversas áreas e em todas as 
regiões do país. Uma das primeiras ações que Lúcia participou junto à 
entidade foi o atendimento de meninas vítimas de violência e em vulne-
rabilidade social, e para ela era muito dolorido ouvir aquelas histórias, 
ela não conseguia processar. É importante destacar que há perfis e perfis 
de ativistas, para Lúcia, trabalhar com mulheres e meninas em vulnera-
bilidade social era muito doloroso, seu perfil estava mais para a 
promoção de eventos, seminários e cursos, ou seja, ações que não envol-
vessem atendimento direto. A sua indicação para ocupar a pasta “O 

 
15 Geledés - Instituto da Mulher Negra, fundado em 1988, é uma organização política brasileira de mulheres negras 
contra o racismo e sexismo. Ver mais em: https://www.geledes.org.br 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexismo
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negro e a Educação”, vinculada à Secretaria Estadual de Educação, du-
rante a gestão de Olívio Dutra, de 1999 a 2003, além de estabelecer seu 
campo de atuação e de engajamento político que é a Educação, em espe-
cial a Educação das Relações Étnico-Raciais, representou a capacidade de 
mobilização e articulação do movimento de mulheres negras do Rio 
Grande do Sul, junto ao Estado.  

Conforme aponta Ubiali (2006 apud SILVA; LEITÃO, 2017), o Mo-
vimento negro – e aqui eu acrescento o movimento de mulheres negras – 
tem sido um dos principais atores sociais a ocupar e a transformar estes 
espaços participativos em locais de disputa política. E como aponta Go-
mes (2017), esses movimentos são portadores de saberes políticos 
emancipatórios que não se restringem à comunidade negra, mas reedu-
cam o conjunto da população, pois têm conseguido expandir a política da 
raça e da identidade para locais onde elas não consideradas ou eram 
invisibilizadas. Portanto, ocupar estes espaços além de possibilitar uma 
abertura de canais participativos, também altera a relação do Estado com 
os movimentos sociais.  

Durante o período em que esteve como assessora junto à SEDUC-
RS, inúmeros foram os pactos e parcerias junto a outros setores do Esta-
do, que não se encerram quando ela deixa a função de Assessora, pelo 
contrário, o tempo em que esteve no governo de Olívio Dutra foi sufici-
ente para articular e consolidar uma rede e, através dessas parcerias, 
conseguiu implantar o projeto “Personalidades Negras”, que, nas pala-
vras dela, foi uma das melhores coisas que ela fez junto ao Maria Mulher. 
“Personalidades Negras” foi um concurso realizado em 2006 com o obje-
tivo de fomentar a realização de pesquisas e a elaboração de histórias e 
biografias de mulheres e homens negros gaúchos, que envolveu estudan-
tes da educação básica de todas as partes do Estado do Rio Grande do 
Sul. Sua atuação na referida organização é permeada por inúmeras reu-
niões, seminários e debates, sobretudo com o movimento feminista e 
movimento negro em que, nas palavras dela, o debate era bem difícil; de 
um lado, porque no movimento feminista de Porto Alegre, ele era majori-
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tariamente composto por mulheres não negras, havia pouca representa-
ção feminina negra, o que impossibilitava uma discussão sobre a questão 
racial e, de outro lado, em relação ao movimento negro, ela aponta que o 
movimento de mulheres negras travava vários debates, portanto tanto 
um quanto o outro movimento, embora progressistas, ainda assim não 
incorporavam as pautas das mulheres negras.  

A participação em seminários e conferências, representando a refe-
rida organização, foi de suma importância para Lúcia e, entre as centenas 
de participações, ela relata as pré-conferências de Durban: 

 
[...] Nas pré-conferências para Durban, eu fui em quase todas elas. Foi uma 
época em que eu mais viajei na vida. Eu ia representando o Maria Mulher e 
algumas vezes eu ia representando a Secretaria de Educação. Eles articula-
ram de tal forma que todas as pré-conferências eu ia, de Educação, de 
Comunicação, saía de uma e já ia para outra. 
 

A Conferência Mundial Contra o Racismo, Xenofobia e Formas Corre-
latas de Intolerância ocorrida no ano de 2001 em Durban na África do Sul, 
como verificamos no depoimento de Lúcia, foi precedida por inúmeras 
reuniões e debates em diferentes regiões do Brasil. A conferência, sem 
dúvida, expressou a força do movimento de mulheres negras brasileiras no 
âmbito internacional e, no contexto do movimento de mulheres do Rio 
Grande do Sul, propiciou a consolidação do movimento no cenário nacio-
nal. O que confirma isto é a criação da Articulação de Mulheres Negras 
Brasileiras (AMNB), em que a organização de mulheres negras Maria Mu-
lher participou da articulação e consolidação. De 2004 a 2007, por conta do 
Doutorado, Lúcia Brito se afasta da entidade, retornando em 2008 como 
coordenadora técnica, posto que ocupou por duas gestões. 

Como vimos, a trajetória de Lúcia Brito é marcada única e exclusi-
vamente pela participação no movimento de mulheres negras, em 
especial na Organização de Mulheres Negras Maria Mulher. Sua atuação 
na contemporaneidade é atravessada pelos debates em torno da Educa-
ção, atualmente está como assessora na Secretaria de Educação, 
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promovendo seminários, capacitando professores e gestores de escola 
para a Educação para as Relações Étnico- Raciais.  

 
Considerações Finais 

 
Investigar a trajetória de vida e política de Lúcia Regina Pereira Bri-

to, me fez reviver, com ela, momentos significativos de sua vivências e 
História, me fez entender e compreender porque ela não pode ser vista 
como uma “mulher comum”, uma vez que ela conseguiu sair dos lugares 
sociais predestinados à população negra, de trabalhadora doméstica tor-
nou-se uma Historiadora, pesquisadora e ativista negra. A partir de suas 
memórias, foi possível captar um pouco sobre a intervenção, articulação 
do movimento de mulheres negras e do seu engajamento no campo da 
educação. 

Por fim, a sua trajetória não deve ser entendida como uma narrativa 
“deslocada” da história contemporânea, tanto do Rio Grande do Sul como 
do Brasil. Os marcos aqui registrados fazem sentido, tanto para compreen-
dermos a história do movimento de mulheres negras do Rio Grande do Sul 
como também a história nacional, pois os relatos emitidos pela depoente se 
relacionam com as conjunturas como institucionalização dos movimentos 
sociais com a articulação e participação política das mulheres negras brasi-
leiras. Seu relato relaciona-se com o governo de Fernando Henrique 
Cardoso, responsável pela criação da comissão interinstitucional que con-
tou com a colaboração de várias organizações negras, entre elas Maria 
Mulher, e que representaram o Brasil na Conferência de Durban em 2001 
na África do Sul. E esta é a potência da História Oral, pois permite, a partir 
dos testemunhos, ampliar o nosso conhecimento sobre o passado, atribu-
indo-lhes novos sentidos aos acontecimentos e também como disse Pereira 
(2018, p. 18), “se nós, historiadoras/es, exercitarmos nossa capacidade de 
escuta e tivermos uma prática com base na humildade e na busca da ver-
dade, memória e justiça, a História Oral será uma metodologia que pode 
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contrapor o epistemicídio acadêmico”16, ao passo que possibilitará que 
novas narrativas, sejam construídas, reconhecidas e visibilizadas. 
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