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Apresentação
No ano de 2021 o curso de Licenciatura em História da
UFPel completou quatro décadas. O início do seu funcionamento
aconteceu a partir de uma portaria publicada no dia 28 de maio de
1981, em um momento histórico importante para o Brasil, pois a
conjuntura apontava para o fim da ditadura civil-militar, iniciada
no ano de 1964.
A graduação, em seu início, tinha, portanto, uma conformação
marcada por este período, com disciplinas como Estudos dos
Problemas Brasileiros (EPB), Organização Social e Política do Brasil
(OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), as quais não permitiam
muitos debates e críticas ao modelo existente.
Como tratava-se de um curso de História, no entanto,
possibilitou a construção de alguns espaços de confronto de ideias,
o que fez com que se organizassem mobilizações importantes de
alunos, que tinham a finalidade, dentre outras questões, de alterar
o currículo existente, o que foi feito no ano de 1990, quando a
Licenciatura Curta de Estudos Sociais passa a Licenciatura Plena
em História, com duração de 4 anos.
Nas páginas deste livro comemorativo algumas dessas temáticas
aparecem com vigor. Para compor a obra foram convidados
professores e professoras formados desde a década de 1980, os
quais fizeram parte de dois eventos promovidos, de forma remota,
no decorrer de 2021: o primeiro foi intitulado Jornadas dos 40 anos
da Licenciatura em História e aconteceu entre o dia 22 de abril até
08 de julho, promovido pelo Núcleo de Documentação Histórica
(NDH); já o segundo recebeu o título de Memórias de formação
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para o Ensino de História: conversa com professores/as egressos/as
da licenciatura em história da UFPel, tendo ocorrido dos dias 12
de agosto a 18 de novembro, esse promovido pelo Laboratório de
Ensino de História (LEH/UFPel).
O capítulo que abre o livro foi escrito por Giana Lange do
Amaral, atual professora da Faculdade de Educação/UFPel, que
disserta sobre suas memórias ainda vinculadas ao curso de Estudos
Sociais, considerando, entre outros, a estrutura curricular e as
experiências vivenciadas com professores e colegas do curso, em
especial, junto ao diretório acadêmico. Segue-se texto de Lorena
Almeida Gill, contemporânea de Giana, professora do Instituto de
Ciências Humanas, que teve sua formação também nos anos de
1980 e construiu sua narrativa vinculada às chamadas escritas de
si, chamando a atenção, dentre outros pontos, para a construção
do Núcleo de Documentação Histórica, coordenado por ela
atualmente e fundado pela professora Beatriz Loner. O terceiro
texto, de Ledeci Lessa Coutinho, professora estadual e atual
Diretora da Escola Estadual Monsenhor Queirós, egressa da turma
1995, já em Licenciatura Plena em História, discute a constituição
da identidade negra como ato de resistência, revisitando o seu
trabalho de conclusão de curso, escrito à época de sua formatura.
Para o início dos anos 2000 aparecem os textos de Caiuá AlAlam, professor da Universidade Federal do Pampa e Débora
Clasen de Paula, professora da Universidade Federal da Fronteira
Sul, que relatam a experiência de atuarem em uma atividade de
extensão vivenciada no Museu da Baronesa de Pelotas, no âmbito na
educação patrimonial, considerando que esta foi fundamental para
a construção de uma formação mais crítica e engajada no período
da graduação; um capítulo de Taiane Mendes Taborda, professora
da rede privada de Pelotas e doutoranda em História, mostra uma
trajetória acadêmica em que os estágios trouxeram um sentido
novo para a graduação, de tal forma que sua atuação como docente
é marcada por pesquisas propostas aos seus alunos, na sala de aula;
Mariluci Vargas, professora colaboradora do PPGH/UFRGS, por
sua vez, disserta de forma mais incisiva sobre o período pós feitura
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da graduação, especialmente sobre suas práticas de pesquisa no
campo da ditadura e dos usos dos testemunhos históricos.
Na segunda metade dos anos 2000, Micaele Scheer e Tamires
Soares, professoras da rede municipal de Lajeado, mesmo não sendo
colegas de turma, compartilharam várias experiências próximas
durante a graduação, vinculadas à história social do trabalho, as
quais são contadas no texto; Natiele Mesquita, professora da rede
municipal e estadual de ensino, por sua vez, centra sua análise no
ofício de professora, abordando os vínculos com a Universidade
via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, em
um processo que perpassa a formação inicial e continuada, já que
é uma das supervisoras do PIBID/UFPel atualmente e, por fim,
para esta década se tem o texto de Débora Kreuz, professora da
Universidade Estadual do Piauí, que explicita a importância de ter
participado de projetos como o pré-vestibular Desafio, do projeto
Rondon e ainda do PIBID para a conformação de sua prática como
professora e pesquisadora da temática sobre a ditadura no Brasil.
Passando aos anos de 2010, temos o texto de Mario Marcelo
Neto, professor da rede privada, que aborda sobre a formação
recebida, tecendo comentários sobre a importância de ter
participado do PIBID, até as dificuldades de inserção no mercado
de trabalho e a necessidade de formação continuada; segue-se um
capítulo sobre a constituição de uma revista discente, vinculada
ao departamento de História, intitulada Ofícios de Clio. O texto
é assinado pela professora que coordena o projeto, Márcia Espig
e por dois de seus bolsistas, Bethânia Werner e Luiz Pagoto e os
autores narram a trajetória do periódico, evidenciando-o como um
espaço importante de formação e divulgação histórica; O capitulo
assinado por Caroline Cardoso da Silva, egressa da licenciatura e do
mestrado em História da UFPel, aborda suas experiências desde a
graduação centrando sua análise em seu objeto de pesquisa, ou seja,
as mulheres e a inserção do mercado de trabalho de Pelotas, através
de contratos terceirizados; Ana Gabriela Vieira, escritora, docente
da rede municipal de ensino de Pelotas e doutoranda em Educação,
aborda em seu texto como foi tornar-se professora e pesquisadora,
a partir de encantamentos que foram sendo construídos desde a
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graduação, principalmente a partir do que foi vivenciado junto
ao Laboratório de Ensino de História (LEH/UFPel). O texto de
Jéssica Lopes, formada em 2019 e já atuando junto à rede privada
de ensino, trata-se de um relato de memórias, relacionado tanto
à graduação quanto à pós-graduação, cuja temática foi vinculada
ao mundo dos trabalhadores. O último texto de autoria de Lisiane
Manke, Mauro Dillmann e Aristeu Lopes, egressos das turmas de
2002 e 2003, atualmente professores do departamento de História,
reúne um conjunto representativo de fotografias que expressam
através de seus registros, eventos e vivências de formação inicial de
professores e professoras história.
Os textos, portanto, embora abordem um vasto período
temporal têm a pretensão de narrar memórias e a construção de
afetos, que foram sendo realizados no decorrer desses últimos
quarenta anos. Assim, os eventos alusivos ao 40º aniversário
do curso, promovidos durante o difícil ano de 2021, enquanto
vivenciávamos o segundo ano pandêmico, decorrente da Covid-19,
foram, de certo modo, momentos de encontro e celebração do
passado, ao mesmo tempo que de projeções futuras, que suscitaram
a possibilidade da escrita de si, em movimentos constitutivos de
identidades individuais e coletivas.
Ainda que seja um livro comemorativo permite vislumbrar
as mudanças que foram sendo estabelecidas através das
décadas, marcadas por transformações na História do país e,
consequentemente, na trajetória das universidades brasileiras,
e mais especificamente, no curso de Licenciatura em História da
UFPel.
Uma boa leitura.
Pelotas, verão de 2021.
Lorena Almeida Gill
Lisiane Sias Manke
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Estudos Sociais e
História: que cursos
são esses?
Giana Lange do Amaral
Fui desafiada a escrever um texto que abordasse aspectos de
minha trajetória como egressa do Curso de História da Universidade
Federal de Pelotas, fato que ocorreu lá nos idos dos anos de 1980.
Este era um tempo em que antes de chegar ao Curso de Licenciatura
Plena em História (sim, esse era o nome do Curso) tínhamos de
fazer a Licenciatura Curta em Estudos Sociais.
De início, tento alinhavar mentalmente e ordenar minhas
percepções, vivências e experiências mais marcantes deste período,
que efetivamente contribuíram para que eu me constituísse na
professora e pesquisadora que sou. Nesse sentido, tempos, espaços
e grupos são revisitados (recriados? reinventados?). Faço anotações
aleatórias que remetam a passagens vivenciadas por mim, meus
colegas e professores. Junto fotografias e alguns escritos e tento
lembrar nomes e histórias de cada um. Constato que minha
memória falha, e que nela guardei menos do que gostaria, ainda
mais quando me é sugerido relatar sobre estas memórias. Assim,
não tenho intenção de expor aqui uma narrativa lógica, cronológica
e fechada de fatos vivenciados. Como historiadora, sei o quanto
isso pode ser perigoso, especialmente quando evocamos a memória
para ser nossa companheira de relatos.
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Neste sentido, constato que realizar esta escrita implica
em selecionar recortes retidos por minha memória, os quais,
como num mosaico, vão se justapondo até formar a imagem
que quero representar sobre o tempo de estudante no emergente
Curso de História da UFPel: as expectativas, as experiências, as
aprendizagens, as influências e confluências, o que se dispersou e
o que agregou, o que me trouxe força e vitalidade, o que provocou
desvios ou mudanças de rumo, enfim, a trajetória que percorri
num determinado tempo e espaço e sinalizou caminhos a serem
seguidos.
Este é um texto com certa natureza formal, conjugado a uma
dimensão pessoal e memorialística. Tento realizar uma “narrativa
cautelosa”, adentrando pouco em aspectos onde a emoção possa
me fazer perder o foco (se é que isso é possível...). Confesso
minha dificuldade em fazer um texto com uma “escrita de mim”
(fruto, quem sabe, de minha pouca competência narrativa com o
traço literário/poético). Assim, busco razões que sinalizem para o
enfrentamento desse desafio a que me proponho realizar. De início
manifesto o quanto este texto me desacomoda e desafia. Como
historiadora da educação, aprendi a escrever sobre as escritas “dos
outros”. As “escritas de si” dos outros... Não tenho como negar o
desconforto ao iniciar uma escrita “sobre mim” ou que me tenha
como personagem fundamental nesta história contada.
Neste momento me surge Pierre Bourdieu, com seu clássico
artigo “A Ilusão Biográfica”, freando e incentivando algumas de
minhas palavras e intenções. Na primeira frase de seu texto ele já
diz a que veio: “A história de vida é uma dessas noções do senso
comum que entraram como contrabando no universo científico”
(BOURDIEU, 1998, p. 182). Segundo o autor, senso comum é a
linguagem simples, que descreve a vida como um caminho, uma
estrada, uma carreira, com suas encruzilhadas [...] seus ardis, até
mesmo suas emboscadas [...], ou como um encaminhamento,
isto é, um caminho que percorremos e que deve ser percorrido,
um trajeto, uma corrida, um cursus, uma passagem, uma viagem,
um percurso orientado, um deslocamento linear, unidirecional (a
“mobilidade”), que tem um começo (“uma estréia na vida”), etapas
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e um fim, no duplo sentido, de término e de finalidade [...], um
fim da história. (BOURDIEU, 1998, p. 182). Ele sinaliza o quão
ilusórias são as escritas que apresentam a vida como fruto de
uma racionalização do vivido. Um conjunto coerente e orientado
por uma estrita sucessão cronológica e linear, apresentado em
sequências ordenadas segundo relações inteligíveis, que possuam
significado.
No entanto, Bourdieu se dirige ao pesquisador que trabalha
com relatos de vida e, neste momento, sou eu quem constrói um
relato de um recorte de minha própria vida... de minha passagem
por um curso de graduação que com todas as limitações que lhe
foram inerentes, forjou e chancelou minha atuação como docente.
Recorro, então, a uma obra que referencia alguns estudos
meus e de meus orientandos no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPel: “Ensaios de Ego-História”, onde autores ligados
à História Cultural francesa (Pierre Nora, Georges Duby, Jacques
Le Goff, Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Michelle Perrot, dentre
outros) trazem um conjunto de escritas memoriais apresentadas
como ensaios de ego-histórias. Pierre Nora identifica a importância
deste tipo de escrita e afirma que o historiador, ao contrário de seus
antecessores, já estaria pronto para
confessar a ligação estreita, íntima e pessoal que mantém com o seu
trabalho. Ninguém ignora que um interesse confessado e elucidado
oferece um abrigo mais seguro do que vagos projectos de objectividade.
O obstáculo transforma-se em vantagem. A explicação e a análise de
investimento existencial, em vez de afastarem uma investigação serena,
tornam-se instrumento e a alavanca da compreensão (In: AGULHON et
al, 1987, p. 10).

Por seu turno, o sociólogo Maurice Halbwachs, na primeira
metade do século XX, realizou estudos sobre a memória coletiva,
que até hoje são uma referência aos historiadores que se utilizam
da memória como um instrumento de suas pesquisas. Destaco que
esse autor enfatiza o caráter social da memória, considerando-a
um dos suportes essenciais na busca dos sujeitos coletivos e na
definição dos laços de identidade. Ele nos mostra que a memória é
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individual, mas também é social, pois depende do relacionamento
do indivíduo com os grupos com os quais travou conhecimento
e manteve contato. Sendo assim, no ato de lembrar, temos como
pontos de referência “campos de significados”, ou seja, espaços
sociais (família, escola, trabalho, lazer, religião, etc.) onde são
estabelecidos laços afetivos que criam o pertencimento ao grupo.
Esses laços afetivos mantêm junto ao grupo lembranças comuns
geradoras de uma memória social e de referenciais identitários
(HALBWACHS, 1990).
Sabemos que a memória se projeta no presente com
representações do passado. Ela é sempre mediada pelo presente;
com imagens e ideias de hoje, não revive, mas refaz e repensa as
experiências do passado. O indivíduo que lembra ao não fazer
ruptura entre o passado e o presente, retém do passado apenas
o que está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a
mantém. Assim, torna-se fundamental que se tenha presente a
linha que separa a história da memória. CANDAU (2011, p. 131
e 132) nos auxilia nesta reflexão dizendo que história e memória
são representações do passado, porém a história tem como objetivo
a exatidão das representações, enquanto a memória não pretende
senão a verossimilhança. A história tem uma preocupação de
ordenar e a memória é atravessada pela desordem das emoções.

De discente a docente, caminhos que se
cruzam e entrecruzam
Com estas referências, neste exercício de escrita de si relacionado
a um espaço institucional escolarizado tenho consciência da
necessária elaboração de alguma representação sobre mim, sobre
acontecimentos pessoais que envolvem o antes e o depois de ter
sido aluna do Curso de História: minha escolarização, minha
vida acadêmica e a escolha pela docência que contribuíram para
a construção de algumas de minhas identidades como mulher,
estudante e professora.
Na escola, fui uma aluna mediana, daquelas que ficavam no
meio da aula para ter uma visão panorâmica do todo, e criava seu
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mundo com os colegas ao seu redor. Muito papo, muitas histórias...
Mas falar com os professores, isso sim, era uma “coisa de outro
mundo”... Tentava sempre ser invisível... Todos os anos fazia
recuperação de toda e qualquer matéria que envolvesse cálculos.
Mas nunca reprovei. Lembro-me de uma professora particular que
no terceiro ano primário tentava me ensinar contas de dividir e
falava “novesfora”. E eu só ficava matutando... Fora para onde? Cadê
os números que deviam estar aqui e ali? Depois outra professora
tentou ensinar-me “contas de gaiola”. Aí ficava melhor... Eu
enxergava os números que iam e vinham naquele emaranhado que,
para mim, era totalmente abstrato e inexplicável. Os números para
mim eram signos complicados, que faziam pouco sentido. Mas as
letras... Ah! Essas sim me encantavam!
Cursei o 1º e o 2º graus numa época bastante difícil da história
de nosso país. Um período em que o regime autoritário impunhase sobre a nação e do qual, é claro, o sistema educacional era um
reflexo. Nas séries iniciais, em pleno “Milagre Brasileiro”, o Brasil
era o país do futuro, “um país que vai prá frente...”, um país ao
qual tudo era possível e do qual nada de ruim se sabia. Quando
cursei o 2º grau, a ditadura militar entrava em declínio e ocorria
a ascensão dos ideais democráticos. Neste período, tive excelentes
professores de História e Geografia. Embora com o ensino ainda
atrelado ao autoritarismo, conseguiam realizar um ótimo trabalho
no sentido de conscientização do momento histórico que vivíamos
e das possibilidades de transformá-lo, através da democracia que
despontava no sistema político.
Reitero que ao escrever este texto, estou adentrando em um
terreno conhecido por mim. As escritas de si, autobiográficas,
relatos de vida docente e discente, histórias e memórias de
instituições educacionais (inclusive aquelas por onde passei como
aluna e professora) têm permeado minhas pesquisas e publicações.
Sobre estas temáticas escrevi livros, artigos, apresentei trabalhos,
desenvolvi projetos, orientei estudos de bolsistas de graduação
e de pós-graduação bem como monografias, teses e dissertações.
Conheci a potencialidade destes temas quando era “aprendiz de
pesquisadora” e realizava mestrado na FAE/UFPel (turma de 1996,

15

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

a segunda do PPGE/UFPel), concomitantemente com minha
atuação como professora na rede pública estadual e municipal.
Doze anos depois de formada no Curso de História, em 1998,
defendi a dissertação intitulada “Gymnasio Pelotense, Colégio
Municipal Pelotense: a concretização do ideal maçônico no campo
educacional (1902-1930)”.
No “Pelotense” estudei da 6ª série até o 3º ano do 2º Grau e
foi onde, três anos após ter saído do ensino secundário, ingressei,
como professora (de História, Geografia, Moral e Cívica e OSPB)
e aí fiquei até prestar concurso para professora na FAE/UFPel,
em 2002. No doutorado iniciado no PPGEdu/UFRGS, em 1999,
continuei a pesquisa sobre esta escola, buscando enfocar a atuação
discente entre os anos de 1930 a 1960. O título da tese, defendida
em 2003: “Gatos Pelados x Galinhas Gordas: desdobramentos da
educação laica e católica na cidade de Pelotas, RS (décadas de 1930
a 1960)1.
Posso afirmar, então que o Colégio Municipal Pelotense foi a
instituição educacional que referenciou muito minha identidade
como discente desde a educação fundamental até a pós-graduação.
E também como docente, da década de 1980 à primeira década dos
anos 2000. Nesta escola, quando aluna, tive duas professoras que
foram inspiradoras em sua paixão pela História, pela docência e
pela vida: na 7ª série, Neusa Quadrado, que ensinando História
Antiga nos fazia viajar e sonhar com os slides de suas viagens
mundo afora e, no 2º ano do 2º Grau, Ondina Vargas, que na
disciplina de História nos apresentou as “Veias Abertas da América
Latina” de Eduardo Galeano, os filmes políticos de Costa Gavras
(Z, O Desaparecido e Estado de Sítio), as músicas e histórias de
Violeta Parra, Mercedes Sosa e Geraldo Vandré, dentre outros, para
que entendêssemos o contexto da ditadura na América Latina e no
Brasil. Aprender História dessa forma foi fascinante. Ondina era
uma pessoa singular, vibrante e engajada que marcou gerações de
alunos. Em suas aulas ampliei de forma significativa meu espírito
1 “Gato Pelado” é o apelido dado aos alunos do Colégio Pelotense, assim como
“Galinha Gorda” aos do Gonzaga. Tais denominações originam-se das iniciais
“GP” de Ginásio Pelotense e “GG” de Ginásio Gonzaga.
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crítico e percepção sobre a realidade. Tenho a impressão de que
a maioria de nós que fomos seus alunos nesta época ficamos um
pouco militantes contra a ditadura que ainda nos assombrava.
Mas acho que dentre meus colegas naquela época, só eu me tornei
professora de História.
Antes mesmo de me formar, quando ainda cursava a Licenciatura
Plena em História, retornei ao Pelotense como professora e passei
a ser colega da Neusa e da Ondina. Com o tempo, nos tornamos
amigas. Elas foram imprescindíveis na minha formação discente
e docente. Compartilhamos sonhos, conhecimentos, experiências
e lutas por nosso reconhecimento profissional junto aos governos
municipais. Muitas foram as passeatas em direção à Prefeitura e
greves, num tempo em que na hora do recreio nos organizávamos
para “botar o bloco na rua”... Nesta época, o Pelotense ainda não
estava ligado ao Sindicato dos Municipários de Pelotas. Existia
a Associação de Professores do Colégio Municipal Pelotense e
fazíamos as negociações salariais direto com o governo municipal.
Às vezes fico me perguntando: será que consegui retribuir às minhas
amigas e mestras que forjaram em mim o gosto pela docência em
História, o tanto que fizeram por mim? Vibraram comigo em cada
uma de minhas conquistas pessoais e profissionais e foram um
exemplo que tentei seguir em todos os espaços onde atuei como
professora. Meu encanto pela História e a possibilidade de falar
bastante e “mexer com a cabeça” dos adolescentes fez com que eu
escolhesse ser professora de História.
Parece estranho eu constatar que, vasculhando em minhas
memórias, muito de minha formação discente e docente transcorreu
em um espaço que não era voltado especificamente para a formação
de professores. Mas este estranhamento tem acolhida quando
estudamos a História da Educação Brasileira, especialmente no que
tange à história dos Cursos de Licenciaturas no Brasil (e não só
em História ou Estudos Sociais) nas instituições públicas de ensino.
Esses Cursos, durante a ditadura civil-militar, foram criados e/ou
transformados em espaços comprometidos com as expectativas
do momento histórico vivenciado no país. No ensino superior
brasileiro a ausência de liberdade de pensamento, de expressão e de
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pluralidade de ideias se manifestavam nos currículos, nas práticas
e na atuação pedagógica dos professores. Era um tempo em que
nestes espaços, falas e leituras que propusessem análises contextuais
mais críticas e voltadas para o momento presente eram proibidas,
censuradas e/ou “evitadas” pela maioria dos professores. Este era o
caso dos Cursos de Licenciatura em Estudos Sociais e História na
UFPel no tempo em que fui aluna.
Sabemos que ainda nos dias atuais, muitas são as fragilidades
dos Cursos de Licenciaturas e inúmeros são os enfrentamentos
a serem feitos no que tange a questões que envolvem o ensino,
a pesquisa e a extensão. Há muitos estudos que constatam que
os egressos de Licenciaturas vão efetivamente aprender a serem
professores “sendo” professores. E que a identificação com as
práticas daqueles a quem consideram “bons professores” é uma
condição fundamental na caminhada docente. E este foi o meu
caso quando fui me tornando professora há quase quatro décadas
atrás... Nesta caminhada foi fundamental estar atenta a todas as
aprendizagens advindas de minhas experiências com o mundo
escolarizado.

Era um Curso de Estudos Sociais ou
História?
Em 1983 ingressei no Curso de Estudos Sociais da UFPel
mesmo tendo estudado um ano em um cursinho (ao longo do
3º ano do 2º grau) para prestar vestibular para Odontologia
na expectativa de seguir a profissão de meus avós materno e
paterno e de um de meus tios. Na inscrição do vestibular, na hora
“H” escolhi fazer para o curso de Estudos Sociais - Licenciatura
Curta, única opção para a Licenciatura Plena em História. Devo
destacar que no tempo de meus estudos no 2º grau, a carreira do
Magistério era algo impensável junto ao meu grupo de colegas. O
Colégio Pelotense, mesmo sendo público, atendia em grande parte
alunos oriundos das classes sociais mais favorecidas e aquele que
quisesse ser professor estaria, quem sabe, cometendo uma heresia.
Mas a vontade de participar de forma mais ativa no crescimento e
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transformação da sociedade falou mais alto. Percebi, então, que o
magistério, seguindo o exemplo de minha mãe também professora,
seria o melhor caminho para a realização de meus ideais. E esta foi,
indiscutivelmente, uma de minhas melhores escolhas na vida! Já
os desafios impostos por esta escolha são outras histórias que, com
o tempo, vou vasculhar no meu baú de memórias e, quem sabe,
munida de coragem vou arriscar escrevê-las...
Como já disse, em meados dos anos de 1980, para sermos
diplomados em História na UFPel, deveríamos necessariamente
cursar a Licenciatura Curta em Estudos Sociais. Muitos de nós
não entendíamos bem esta “primeira etapa” de vida acadêmica.
É interessante constatar que quando vivemos nossa história na
universidade, desconhecemos os trâmites legais que referenciam
a existência do curso de graduação que escolhemos fazer. E eu,
assim como muitos de meus colegas, queríamos ser professores
de História, formados em um Curso de História. Mas a legislação
propunha um aligeiramento desta formação com o Curso de
Licenciatura Curta em Estudos Sociais, que tinha duração de um
ano e meio, perfazendo 1.200 horas de curso. Ele habilitava os
professores a aturarem no ensino de 1º Grau (que correspondia até
a oitava série/ano escolar) nas disciplinas de História, Geografia,
OSPB (Organização Social e Política do Brasil) e Moral e Cívica. Esta
era uma forma de atender precariamente a uma crescente demanda
por profissionais neste nível de ensino. Era também um caminho
para servir aos propósitos ideológicos da ditadura civil-militar no
campo educacional: substituir o caráter humanista da educação
pelo tecnicismo que exclui a complexidade do conhecimento
histórico. As disciplinas de Moral e Cívica e OSPB objetivavam,
especificamente a partir das temáticas abordadas em suas grades
curriculares, formar indivíduos que se adequassem à ordem social
implantada na ditadura, moldando comportamentos e formando
ideias favoráveis ao sistema político em curso.
Já nos tempos de abertura democrática, como estas disciplinas
ainda se mantiveram por uns anos nas escolas, ministrá-las passou
a ser uma possibilidade de ir contra o sistema que as criou. Era
um espaço em que podíamos trabalhar questões que envolviam
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a cidadania, a cultura, aspectos do contexto político, social e
econômico do país na emergente democracia. Enfim questões que
envolviam nosso cotidiano, nossa realidade que diante dos novos
ares democráticos clamava por conhecimento e transformação. Era
um momento de nos preparar via processo de ensino-aprendizagem
escolarizado para vivenciarmos a democracia. Bons e saudosos
tempos em que tínhamos a “História na mão” como nos canta
Vandré! Se o processo de formação docente neste Curso deixou
totalmente a desejar, nossa práxis nos ensinava a viver feliz com a
escolha de ser professor.
Naquela época, a expectativa de que o nosso contexto formativo
melhorasse recaía na continuidade dos estudos acadêmicos na
Licenciatura Plena em História. Mas infelizmente, era também
muito precária a estrutura deste Curso. Como os professores
eram os mesmos da Licenciatura Curta, a formação continuava
a ser livresca, “neutra”, baseada em manuais carentes de respaldo
teórico-metodológico e ligados a teorias cristalizadas e estáticas,
distantes da compreensão da História como um processo vivo e
construído por todos. Estudávamos um passado distante de nós,
pronto e acabado. Sem envolvimento com a prática de investigação,
com a problematização e o questionamento dos fatos e da realidade
que nos rodeia, e que são inerentes à formação do professorpesquisador, do historiador. O conteúdo era apresentado como
uma informação que no futuro seria repassada aos nossos alunos.
Na grade curricular do Curso, assim como nas aulas ministradas,
predominava o conteudismo e a possibilidade de que fôssemos
pesquisadores, historiadores era uma realidade distante. Mas esta
não era uma situação vivenciada somente no nosso Curso.
Déa Fenelon na Conferência intitulada “A formação do
profissional de História e a realidade do ensino”, pronunciada no
XI Simpósio Nacional da ANPUH, em João Pessoa no ano de 1981,
denunciava que no Brasil, nos cursos de História,
a história que ensinamos está pronta e acabada, cheia de verdades
absolutas e de dogmas tradicionais e ranços, porque na verdade para
a maioria a concepção de História é esta mesma – de um passado
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morto. Raramente o aluno é colocado diante do problema de tentar
conduzir qualquer investigação, raramente aprende a fazer ciência, a
fazer história – e fazer história significa lidar com a sociedade, objeto
dinâmico e em constate transformação, aprende a reconhecer seus
próprios condicionamentos sociais e sua posição como agente e sujeito
da História (FENELON, 1982, p. 19)

Portanto as características institucionais do emergente Curso
de História da UFPel não devem ser trazidas de forma isolada num
dado tempo e espaço, fora de um contexto nacional que excluía a
possibilidade de formar um profissional preparado para ser agente
da história. Deve-se ter claro que os Cursos de Licenciaturas e das
áreas das Ciências Humanas constituíam-se em mecanismos de
uma engrenagem maior que visava o fortalecimento de formas de
agir e de pensar que fossem favoráveis às expectativas do governo
militar sobre a tão almejada “ordem e progresso” do país.

O prédio, os colegas e os professores
As aulas naquele tempo aconteciam no ICH (Instituto de
Ciências Humanas) que se localizava a duas quadras da minha casa,
no atual prédio do Liceu, em frente ao Mercado Central e ao lado
da Prefeitura Municipal.
Este prédio, em estilo neoclássico, foi construído no final
do século XIX para ser uma escola de ensino primário e acabou
sediando o primeiro curso de ensino superior da cidade, o Lyceu
Rio-Grandense de Agronomia e Veterinária. Com salas amplas e
ventiladas se impunha por sua estética imponente que fazia valer
o epíteto de “Atenas Rio-Grandense” que identifica a cidade de
Pelotas desde meados do século XIX.
Segundo ESCOLANO (1998), os espaços educativos e a
arquitetura escolar, são carregados de significados que transmitem
uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores do
chamado currículo oculto, ou seja, aquele que é invisível e silencioso.
Nesse sentido, esse autor nos diz, também, que a localização da
instituição educacional e suas relações com a ordem urbana, o
traçado arquitetônico do prédio, elementos simbólicos que lhe
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são próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior
respondem a padrões culturais e pedagógicos. Os espaços também
educam. E, nas minhas lembranças de aluna, compreendo que este
espaço (antigo, cheirando a mofo e com certo ar de decadência,
descuido e precariedade...porém imponente!) tinha muito a ver,
metaforicamente falando, com a história que vivenciávamos em
nossos cursos de graduação ao lidarmos com “coisas velhas” e
quem sabe, fora de contexto.
O Curso de Estudos Sociais era à tarde e o de História, à noite.
Nas salas de aula amplas, retumbantes (o pé direito é altíssimo)
e frias no inverno, nos organizávamos com certa “desordem”
propiciada pelas cadeiras-classe de madeira - as disputadas eram
as que tinham assento estofado de courino verde ou marrom
esmaecidos pelo tempo e uso, mas que eram as mais confortáveis.
No braço das cadeiras e em seus encostos, havia muitas mensagens
escritas, fruto da rebeldia de alguns e de necessidades obscuras de
outros. Lembro que sua leitura, em alguns momentos, era para mim
libertadora do suplício de assistir algumas aulas com professores
que considerávamos “de direita” e/ou despreparados; que não
ocupavam com dignidade o espaço que lhes cabia como docentes
de um Curso de ensino superior.
Nas aulas no Curso de Estudos Sociais, muito chimarrão e
fumaça de cigarro... sim este era um tempo em que era possível que
alunos e professores fumassem em sala de aula (depois no Curso de
História acho que houve uma orientação para que tal prática não
mais se realizasse). Esse era um hábito encarado com naturalidade
em alguns cursos do ensino superior. E tenho a impressão de que
quando as discussões se tornavam mais acaloradas, o cigarro era
um companheiro indefectível para o desenvolvimento de qualquer
argumento. Como o ambiente era amplo, alguns educados colegas
afastavam suas cadeiras para fumarem, e quando isso não ocorria,
nós os não fumantes, nos afastávamos. Mas lembro que tudo isso
ocorria na mais tranquila normalidade, sem o estranhamento e
repulsa que poderia ocorrer nos dias atuais. No Curso de História
passamos a ocupar salas de aula que se localizam ao redor do
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pátio interno. Eram menores e com mobiliário mais moderno e
confortável.
Como já sinalizei, estes cursos eram totalmente
descontextualizados e carentes de identidade e deixaram muito
a desejar em relação às disciplinas ligadas ao estudo da História.
Havia falta de compromisso com uma formação crítica dos
futuros educadores/historiadores, pois as aulas ministradas
eram completamente desvinculadas de nossa realidade política,
econômica e social.
Como o corpo docente destes cursos era bastante diminuto,
um mesmo professor ministrava por semestres seguidos disciplinas
distintas. Este era o caso de História Geral 1,2,3,4 (acho que de
ambos os Cursos) que a dedicada, delicada e amorosa professora
Rosinha Lamego tentava dar conta, indicando como complemento
de leitura o livro História da Civilização Ocidental 1 e 2 do Edward
Mcnall Burns (o meu livro, praticamente intocado, era da 23ª
edição, revisada e ampliada... a 1ª edição datava de 1949). No
Curso de Estudos Sociais acho que ocorreu o mesmo em relação à
Geografia. Tínhamos aulas com o professor Mário Rosa, que com
sua fala pausada, baixa e tranquila, não omitia seu encanto pela
Geografia Física. Com seus alfarrábios amarelados que tirava do
bolso nos fazia enveredar pelo caminho dos questionários e da
importância de que decorássemos as lições que seriam cobradas nas
provas. Lembro do Professor Ernani que vinha do Curso do Direito
nos dar aulas (de Sociologia?). Falante, animado e inquieto usava
muito a expressão “agora a onça vai beber água!”. Mário Magalhães,
o mais jovem. Gentil, disponível e profundo conhecedor da “nossa
história”. Era o nosso diretor. José Rubens Acevedo nos deu aula
no final do Curso de História. Empolgado com seus estudos na
Pós-Graduação sobre a Guerra do Paraguai, nos trazia referências
interessantes para serem pensadas. Sérgio Romeu da Cruz Lima,
distante, irônico, sagaz. Acho que nos deu aula de História do
Rio Grande do Sul. Obviamente estou deixando citar alguns
professores, pois a memória nos traz lacunas em certos momentos.
Tenho muito presente que os professores em suas aulas falavam,
falavam e falavam e nós copiávamos desesperadamente, nos
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preparando para as provas. A leitura e o debate em aula proposto
pelos professores era algo muito raro. Muita “decoreba” e poucas
análises faziam parte do processo avaliativo que geralmente se dava
através das provas escritas. Mas é importante deixar registrado
que raríssimos eram os momentos de embates entre professores e
alunos. A gentileza e a educação com que éramos tratados pelos
professores eram uma poderosa arma para que não trouxéssemos
a saudável e necessária polêmica sobre os fatos tratados em sala de
aula.
Neste contexto não era propiciado o espaço para a pesquisa,
a produção de textos e debates. O processo ensino-aprendizagem
limitava-se ao repasse de ideias de alguns poucos autores, em sua
maioria ligados ao estudo da história tradicional e positivista. As
leituras ancoradas em pressupostos teórico-metodológicos do
Materialismo Histórico ou História Cultural não faziam parte da
bibliografia indicada pelos professores. A História não era vista como
um processo, uma construção do “homem-social” interagindo, mas
como uma sequência ordenada de episódios explicáveis através da
ação de indivíduos predestinados - heróis.
Ainda em relação à graduação, devo ressaltar que as disciplinas
didáticas (que eram oferecidas pela Faculdade de Educação)
traziam uma linha de trabalho bastante diferenciada voltada para
a compreensão da realidade, dentro de uma concepção humanista
e cidadã que muito contribuiu no posterior desenvolvimento de
minhas atividades docentes. Neste sentido, destaco a professora
Cleoni (Cléo) Fernandes que, com sua vibrante paixão pela docência,
nos apresentou Paulo Freire, Gramsci, Déa Fenelon (que cito aqui
neste texto) e tantos outros, e sinalizou caminhos para sonharmos
uma sociedade mais justa a partir da efetiva transformação pela
educação. Mostrou-nos a importância de compartilharmos os
saberes na observação e reflexão permanente sobre o mundo que aí
está; de sermos sujeitos da História, através da utopia, resistência,
encantamento, radicalismo, resistência na busca de um mundo
melhor.
A Cléo orientou nossos estágios nos Cursos de Estudos Sociais
e História. Tanto num curso quanto no outro tínhamos duas
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semanas de estágio! O primeiro, de ensino no 1º Grau, foi na Escola
Municipal Brum de Azeredo, que se localizava ao lado da Faculdade
de Medicina da UFPel. E o estágio de 2º Grau, no Curso de História,
foi na Escola Técnica, hoje IFSul. Lembro que ela não ficou na sala
comigo. Incentivadora incondicional da minha capacidade docente,
dizia que era para eu me sentir mais segura. E realmente deu certo!
Adorei as experiências de ser “dona” da aula! Acho que ela ficava
no corredor atenta a tudo, pois no final apresentava um feedback
completo do que havia se passado. Grande aprendizado! Nesta
época não tínhamos que escrever e defender o TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso).
Devo também dizer que as lacunas oriundas de nosso processo
de ensino-aprendizagem em sala de aula também eram preenchidas
com leituras e discussões (realizadas pelo grupo dos “mais atinados”,
no qual eu por vezes estava inserida) de textos que não faziam parte
do repertório dos professores.
Alguns colegas, que tinham em comum a intenção de pensar
e intervir na realidade pulsante vivenciada no Brasil, liderados
pelo Paulinho (Paulo André Matos) e pelo Alexandre (de Pauli
Bandeira), deram vida ao diretório acadêmico. Estávamos vivendo
o fim da ditadura e a reorganização do movimento estudantil, com
a campanha das “diretas já” e o povo nas ruas. Este foi um tempo
em que, no Curso de História, o aprendizado se efetivava muito
mais fora da sala de aula, nos grupos de sociabilidade e “de luta”. A
seguir um registro do grupo descontraído, “preparando-se para a
luta” e comemorando a vida num boteco!
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Figura 1: Da esquerda para a direita: Alexandre, Paulinho, Madalena, Vera (ao fundo),
Nailê, Giana e Soninha. Fonte: Acervo da autora.

Participamos de Encontro Nacional de Estudantes de História
(e Estudos Sociais?) que ocorreu Cuiabá, em 1986. Na imagem a
seguir, ao fundo a Chapada dos Guimarães.
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Figura 2: Da esquerda para a direita: Lorena, Paulinho, Cléo, Giana e Delícia (a colega
mais veterana). Fonte: Acervo da autora.

Conseguimos formar um grupo que beirava a 20 alunos.
Fretamos um ônibus pouco confortável e viajamos por mais de 50
horas, cruzando o Brasil. Mas valeu cada minuto dessa viagem e do
Encontro! Quanto aprendizado!
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Figura 3: Grupo reunido durante a viagem. Fonte: Acervo da autora

Figura 4: Formatura em nossa sala de aula: hora do juramento. Fonte: Acervo da autora
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A formatura “informal” foi na sala de aula. Linda! Inusitada! Foi
do “nosso” jeito! Não nos sentíamos efetivamente formados para a
docência e a pesquisa. Então coube o protesto, tão em voga naquele
período. Cartazes para todos os lados. Momento de colocar para
fora toda nossa rebeldia em relação a uma formação que não houve
e que não nos servia...O ritual limitou-se ao juramento, a uma breve
fala do diretor, Mário Magalhães, e à entrega do “canudinho”. Uma
denúncia e uma cobrança para repensarem o Curso de História que
tínhamos!

Figura 5: O grupo e os cartazes. Fonte: Acervo da autora

Na foto a seguir um momento de descontração. Agora com o
diploma na mão o que a História nos reservaria?
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Figura 6: O grupo no pátio do ICH. Fonte: Acervo da autora

Desta minha experiência acadêmica restou uma vontade muito
grande de trabalhar a História de forma diferente da que eu tinha
vivenciado na sala de aula como aluna. Provavelmente venha daí
também a percepção da potencialidade das práticas discentes nos
processos de aprendizagem que extrapolam a sala de aula e os muros
das instituições educacionais. Com meus alunos adolescentes
no Pelotense realizamos muitas viagens levando outros colegas
professores. A partir do projeto “Viajando e reconhecendo nossa
História” fazíamos todos os anos um bate-volta ao Forte de Santa
Tereza no Uruguai. No preparo da viagem (que era gratuita, pois
fazíamos muitas rifas) tudo era organizado por eles. Acho que essa
foi uma de minhas mais bem sucedidas práticas pedagógicas como
“profissional da História”...
A compreensão e condução da educação tendo como
centralidade o aluno e o reconhecimento de sua importância
no espaço escolar me acompanharam como professora e, anos
depois, como pesquisadora. Em meus estudos sobre instituições
educacionais, no campo da História da Educação, busco priorizar a
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atuação discente, ou seja, as iniciativas e práticas educacionais dos
estudantes em diferentes tempos e espaços: nos grêmios estudantis,
grupos de estudos, passeatas, jogos, apresentações artísticas,
excursões, associações de alunos e ex-alunos, dentre outras. Esta
é uma temática que aparece em minha dissertação, tese, livros,
artigos, trabalhos apresentados em eventos e estudos que oriento.
Neste olhar para trás, constato que as experiências que vivi
como aluna, desde o Ensino Fundamental no Colégio Pelotense e
na graduação em Estudos Sociais e História foram determinantes
na minha trajetória como docente. Foram se constituindo em
verdadeiras referências, não só geográfico-espaciais, mas também
sociais, culturais e temporais. E é a partir desta caminhada, sobre a
qual teria ainda muito para contar, que acredito encontrar muitas
referências e justificativas para o meu percurso profissional.
Neste relato procurei alternativas que sinalizassem caminhos
que não demonstrassem as tantas incertezas, contradições e
incoerências que fazem parte da vida, não só da nossa formação
profissional. A tensão cognitiva e o esforço afetivo inerentes a este
tipo de escrita vão produzindo conhecimentos, alguns deles, antes
por mim desconhecidos... São práticas, escolhas, oportunidades e
realizações que forjaram minha história como docente no ensino
fundamental e superior e como pesquisadora no campo da História
da Educação. E ao narrar sobre minha trajetória profissional
encontro dentre muitos, o maior motivo que me vez seguir em
frente e não me acomodar numa “zona de conforto”, buscando
sempre novos caminhos: minha total identificação com a docência
e a pesquisa em História!
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A difícil tarefa de
contar-se1
Lorena Almeida Gill
Escrever sobre a minha relação com o curso de Licenciatura
em História da UFPel, tarefa proposta para este livro, não é feito
com facilidade. Iniciei a graduação com 18 anos e, desde então,
minha vida está conectada ao Instituto de Ciências Humanas e,
em especial, ao curso de História. Desse modo, o que escrevo se
relaciona com a minha trajetória e com as escolhas realizadas no
decorrer do tempo. Tendo em vista essa anotação, é fundamental
pensar sobre o que é a autobiografia no meu fazer profissional.
Afinal, como se constitui uma narrativa? Para Rago (2018, p.
211): “Escrever a própria vida, nesse sentido, supõe um trabalho
de construção de sentidos no esforço de entender o que se passou,
as rupturas que foram produzidas, as dores e traumas provocados
por eventos exteriores que, no entanto, calam fundo no corpo e na
alma”.
Para pensar sobre a escrita que apresento, utilizo Ricouer (2014,
p. 112) que assim diz:
Acaso não consideramos mais legíveis as vidas humanas quando
interpretadas em função das histórias que as pessoas contam sobre elas?
E essas histórias de vida, por sua vez, não se tornam mais inteligíveis
1 Este texto, com algumas modificações, faz parte do Memorial Acadêmico
escrito para a minha banca de professora titular, realizada em dezembro de 2019.
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quando lhes são aplicados modelos narrativos – enredos – extraídos da
história propriamente dita ou da ficção (drama ou romance)?

Mas como falar de mim mesmo e de como o curso de
Licenciatura em História foi importante na constituição de minha
identidade? Artières, em um texto escrito no ano de 1998 (p. 2)
sobre escritas de si, traz a dificuldade de se criar arranjos para contar
nossa própria trajetória. Diz ele que arrumamos, desarrumamos,
classificamos nossos sentimentos na perspectiva de construir uma
imagem para nós e para os outros. Para o autor, esse “arrumar-se” é:
[..] interrogar o que parece ter deixado para sempre de nos espantar.
Nós vivemos, decerto, respiramos, decerto; andamos, abrimos portas,
descemos escadas, nos sentamos à mesa para comer, nos deitamos na
cama para dormir. Como? Onde? Por quê? Refletir sobre esse ‘arrumarse’ é em suma falar de uma coisa comum, perseguir esse infra-ordinário,
desentocá-lo, dar-lhe sentido e talvez entender um pouco melhor quem
somos nós.

Para compor esta narrativa, portanto, arrumei, desarrumei,
lembrei e esqueci e, para isso, usei a minha memória, especialmente
aquela que Candau (2011) chama de alto nível ou propriamente
dita e que se relaciona, sobretudo, com os meus saberes e fazeres.
Como a memória está diretamente ligada à identidade, buscarei
mostrar como esta última tem se mostrado flexível e plural, com o
passar do tempo.

O ingresso no curso de História
Ingressei no curso de História bastante nova, conforme dito.
Antes, havia feito magistério e minha opção natural para um curso
superior era a Pedagogia, mas uma oficina de profissões realizada
no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, onde eu estudava,
fez com que eu mudasse a minha escolha primeira. Tão logo iniciei
a graduação, minha vida mudou bastante. Era a década de 1980,
o ano 1985, um período marcado por grandes transformações na
História do Brasil com o fim da ditadura civil-militar.
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Tratava-se de um momento de efervescência social, política e
cultural e a Universidade se colocava nesse contexto. Na UFPel,
portanto, participei do Centro Acadêmico; fiz parte do Diretório
Central de Estudantes (DCE) e fui a encontros nacionais de
estudantes, o primeiro deles em Cuiabá, quando pude vivenciar
um pouco do surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST), ao participar de uma grande passeata na cidade
chamada pelo movimento. Estive também em encontros da União
Estadual de Estudantes (UEE), da União Nacional dos Estudantes
(UNE) e da Federação do Movimento Estudantil de História
(FEMEH), fundada no ano de 1987, a partir da qual viajei para
várias regiões do Brasil, visando participar não só de encontros
nacionais, mas de suas reuniões preparatórias. Acabei me filiando a
um partido político e atuei, em algumas situações, em sua direção
local. É desse período também o início da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), fundada em 1983, que organizou algumas
greves gerais importantes para o período.
Como o curso de Estudos Sociais e de História, em suas
modalidades de licenciatura curta, eram bastante deficitários,
especialmente com relação à formação de seus professores, uma vez
que muitos deles vinham de outras áreas como Direito e Ciências
Sociais, um grupo de estudantes se organizou para discutir o tema e
mudar o currículo, o que foi feito no final da década de 1980.
A proposta de discussão curricular foi possível muito a partir
dessas viagens, que meus colegas e eu realizávamos e nas quais se
verificou que só existiam dois cursos de Licenciatura Curta em
Estudos Sociais naquele momento, no Brasil: Franca, em São Paulo
e, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Era hora, portanto, de mobilizar
os estudantes para que fossem constituídas novas propostas
curriculares, que dialogassem com o ensino, a pesquisa e a extensão.
É preciso se dizer que foi exatamente no ano de 1988 que a UFPel
escolheu, através do voto paritário das três categorias, uma reitoria
de esquerda, encabeçada por um médico humanitário, Dr. Amílcar
Gigante. Ele realizou várias mudanças na Universidade, mas a que
julgo mais interessante foi, justamente, a relação estabelecida com
a comunidade externa e suas necessidades. Foi nessa conjuntura
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de transformações, em âmbito nacional e, também, local, que me
formei depois de quatro anos de graduação.
Durante três anos, realizei conjuntamente o curso de Direito,
o que era permitido à época, ou seja, frequentar duas graduações
de forma concomitante, no entanto, não me formei. Optei por, tão
logo que houve a finalização da Licenciatura em História, realizar
uma especialização em Ciência Política, a partir da qual pesquisei
a participação das mulheres na direção dos sindicatos, em Pelotas.

O início de minha atividade como
educadora
Três meses após a formatura, comecei a atuar como professora
no município do Morro Redondo, que havia sido emancipado de
Pelotas, no ano de 1988. Lá, permaneci durante três anos e, a partir
de outros concursos públicos, atuei também nas cidades de Pelotas
e Canguçu (rede estadual). Em Morro Redondo, estive na escola
José Pinto Martins, na zona rural; em Pelotas, na escola estadual
Francisco Simões, no centro da cidade e, em Canguçu, na escola
João de Deus Nunes. Em todas elas, ministrei as disciplinas de
História, entre a 5a e a 8a séries.
Em alguns momentos, nesse período, tive contratos que
perfaziam um total de 60 horas, o que foi encerrado quando
descobri estar grávida da minha filha mais velha. Diante daquela
situação inesperada, não tinha mais como viajar tanto, nem
mesmo me deslocar por regiões bastante inóspitas. Para chegar à
comunidade em que atuava no Morro Redondo, por exemplo, um
lugar chamado Açoita Cavalo, era necessário um deslocamento de
carro por mais sete quilômetros, além do ônibus, o que era bastante
difícil, especialmente, no final da gravidez.
Desse modo, resolvi preparar os dez pontos para a prova escrita
quando soube que teria um concurso para professor efetivo na
Universidade. Essa realidade era ainda mais difícil, pois tinha um
bebê que não havia completado um ano de idade, além de praticar,
como a maioria das mulheres, a dupla jornada de trabalho em casa,
mas como não tinha nada a perder (havia mestres e doutorandos
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realizando o concurso), resolvi que faria a seleção independente do
ponto que fosse sorteado no momento das provas. E foi justamente
isso o que aconteceu. No sorteio das temáticas, alguns candidatos
foram embora tão logo o tema foi proposto para a redação e eu
continuei ali, dissertando sobre República Romana, assim como o
faria se caísse, por exemplo, Egito Antigo, ponto que teve que ser
abordado, por mim, na prova didática.
O fato é que passei em segundo lugar e acabei sendo chamada
para compor a equipe que seria responsável por fazer com que o
currículo novo, agora do curso de Licenciatura Plena em História,
fosse implementado. Proposta nova que eu, enquanto aluna, ainda
havia discutido juntamente a outros estudantes e professores
substitutos à época, que depois se tornaram efetivos, como Beatriz
Ana Loner e Maria Letícia Ferreira e, também, com alguns outros
que atuavam fazia um bom tempo, como o professor José Rubens
Acevedo, que foi diretor do ICH.
Comecei a dar aula na UFPel em novembro de 1991, embora
tenha sido contratada oficialmente no dia 3 de janeiro de 1992.
Iniciar as minhas atividades docentes com 24 anos foi assustador.
Eu era muito nova, a minha experiência em sala de aula era
pequena, além de atuar com alunos que tinham sido, alguns deles,
meus colegas.
Aqui, retomo o nome da Beatriz, cuja partida precoce ocorreu
em março de 2018. O fato é que a nossa relação de parceria
acabou constituindo muito a minha trajetória acadêmica. Ela
foi minha orientadora da especialização; minha companheira de
trabalho por vinte e cinco anos, nos quais pensamos e executamos
vários projetos, e minha amiga de vida. Hoje sou uma espécie
de herdeira de suas fichas de pesquisa (que são muitas) e ainda
tenho alguma dificuldade em mexer naquelas anotações e pensar
sobre a responsabilidade que é escrever alguma coisa a partir das
preocupações acadêmicas que ela possuía.
O certo é que durante toda a minha vida tive a ajuda de inúmeras
pessoas, sem as quais provavelmente não faria metade das coisas que
fiz. Logo que comecei minhas atividades no ICH, recebi o auxílio
de José Rubens Acevedo — o professor homenageado de nossa
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turma de formandos e diretor à época em que comecei a docência.
Zé Rubens, como o chamo, é uma das pessoas mais acolhedores e
gentis que conheci. Ainda, trabalhei no Núcleo de Documentação
Histórica (NDH) com servidores técnico-administrativos que
admiro muito, como a Mara Lúcia, a Ivoni, o Paulo, sem os quais
teria tido dificuldade para executar alguns projetos. Houve ainda
inúmeros alunos que povoam minhas lembranças com os melhores
sentimentos, mas se procurasse estabelecer uma lista, certamente,
acabaria deixando alguém importante de fora.
Estou no ICH, portanto, desde 1991 e refletir sobre o que
fiz nesse longo tempo se constitui em uma espécie de avaliação
de minha trajetória, que passou muito rápido. Estou próximo à
aposentadoria e quando olho para o passado é como se ele fosse
circunvizinho de tudo que estou vivendo ainda agora.
Certamente sou, em muitos aspectos, outra pessoa. Minha
identidade fluída, mutável, se deslocou em vários aspectos para
outras formas de querer, de amar, de estar no mundo, mas continuo
me reconhecendo naquela pessoa lá do início de tudo, conforme já
dito.

Atividades formativas
No primeiro ano de atuação na Universidade integrei o NDH,
construído pela professora Beatriz Loner, e tal fato causou um grande
impacto em tudo que aqui descrevo. Esse centro de documentação
se especializou na temática “mundo dos trabalhadores” recorrente
em minhas pesquisas. Quando iniciei minhas atividades como
professora, realizava um curso de Especialização em Ciência
Política, conforme apontei, e minha preocupação era com a
participação das mulheres na direção dos sindicatos, uma vez
que chamava a minha atenção o fato de que embora as mulheres
constituíssem a maioria da categoria dos professores estaduais, por
exemplo, o número delas na direção dos sindicatos ou em cargos
estratégicos como o de presidente ou secretário geral era bastante
reduzido.
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Uma situação em especial foi decisiva para que eu pensasse
sobre a importância do tema. Durante o tempo em que estive na
rede estadual participei de algumas assembleias, sobretudo em
momento de greves e mobilizações. Estas costumavam ocorrer
no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, e reuniam milhares de
pessoas. Foi emblemático o fato de que em uma dessas assembleias,
em que cerca de 85, 90% das pessoas eram mulheres, tenha sido
aberta a inscrição de dez falas e oito delas foram de homens.
Ainda que as mulheres se constituíssem como a grande maioria do
professorado do RS os homens pretendiam falar por elas.
No ano de 1996, iniciei meu Mestrado em História na PUCRS
abordando tema que o NDH já pesquisava e que se relacionava com
o que se costuma chamar de a “história dos de baixo” (THOMPSON,
2012), ou seja, um estudo sobre as minorias: negros, imigrantes,
mulheres, por exemplo. Comecei, então, a pesquisar um grupo de
cerca de cem famílias de judeus, que haviam passado a residir em
Pelotas após ter estado nas colônias de Philippson, em Santa Maria
e, em Quatro Irmãos, em Passo Fundo. Em Pelotas, venderam a
prestação nos primeiros tempos e, depois, investiram fortemente na
educação para a segunda geração, tornando-se médicos, advogados,
juízes. A dissertação aborda a constituição da comunidade, mas
também os anos da Segunda Guerra Mundial e os reflexos que
trouxe para o grupo, principalmente porque na cidade havia ideias
integralistas, nazistas e antissemitas, disseminadas, em especial,
pelos jornais locais. A dissertação foi publicada com o título de
Clienteltchiks: os judeus da prestação em Pelotas, RS (1920-1945).
Um ano e meio depois do fim do Mestrado comecei o Doutorado
na mesma instituição, abordando a saúde e a doença. Entre 1890 e
1930, a tuberculose foi a enfermidade que mais mortes provocou
na cidade de Pelotas. Sendo uma moléstia contagiosa, atingiu com
maior intensidade um grupo de pessoas que, predominantemente,
eram brasileiros, homens, solteiros, jornaleiros, negros ou pardos,
com idades entre 21 e 35 anos, residentes na zona urbana. Tratavase dos mais pobres, daqueles mais vulneráveis socialmente. Embora
o discurso de governantes anunciasse políticas para atenuar a
devastação trazida pela doença, o que se percebeu foi que os
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governos, em suas diferentes esferas, não atuaram para diminuir as
possibilidades de contágio, o que poderia ser possível, por exemplo,
ao melhorarem as condições de saneamento para a habitação
ou construírem espaços isolados para o cuidado dos enfermos,
especialmente em hospitais. O fato é que os tuberculosos pouco
tinham a fazer, a não ser recorrer a curadores dos mais diversos,
que publicizavam seus processos milagrosos pela imprensa e que,
na melhor das hipóteses, proporcionavam um alívio passageiro
àqueles que cotidianamente enfrentavam uma rotina de privações
e sofrimentos. A tuberculose não tinha cura à época, o que
começou a ser modificado com a descoberta da estreptomicina, em
1943. Essa conquista deu ao bioquímico ucraniano, naturalizado
estadunidense, Selman Waksman, o prêmio Nobel de Fisiologia/
Medicina, no ano de 1952. A tese escrita por mim foi publicada
no ano de 2007, com o título: “O Mal do Século: Tuberculose,
Tuberculosos e Políticas de Saúde em Pelotas” e a temática tinha
relação estreita com a minha vida, já que na minha família materna
algumas pessoas, como o meu avô, haviam falecido por tuberculose
pulmonar.
Por último, em 2008 realizei estágio pós-doutoral na Università
Degli Studi di Siena, pesquisando sobre métodos de tratamento
para a tuberculose propostos pelo Brasil e pela Itália em fins do
século XIX. Passei seis meses morando em Florença e estudando
em Siena, já que a Biblioteca de Florença é uma das mais completas
da Itália. O meu orientador foi Tommaso Detti, um pesquisador
que já havia trabalhado com tuberculose pulmonar naquele país.
O período em que vivi na Itália se traduz como um dos mais
bonitos da minha vida. Ao mesmo tempo em que tive medo de
morar em um país diferente, com uma língua que não dominava
completamente, apenas junto aos meus três filhos, conheci um
lugar que me fascinou muito pela História, pela beleza e pelas
possibilidades de estudo.
Essa experiência ainda pode se constituir como um legado
que deixo a eles, ou seja, a compreensão de que o mundo é vasto
e podemos constituir nossas vidas e nossos afetos em diferentes
lugares, às vezes bastante longínquos de nossas origens.
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Administração e gestão
Tão logo ingressei na Universidade comecei a fazer algumas
atividades relacionadas à administração e à gestão. Após seis meses
de atuação, passei a ser vice-coordenadora de colegiado, o que logo
se modificou, já que a coordenadora efetiva acabou desistindo da
função e eu tive de ficar como titular na função.
Desde aquele período, o ano de 1991, fui mais três vezes
coordenadora de curso, chefe de departamento, vice-diretora,
coordenadora da pós-graduação da UFPel, assessora da ViceReitora e assessora do Reitor durante um período de três anos
(2014-2016).
Todos os espaços têm sido importantes, mas foi no período de
2013-2016, momento em que esteve na Reitoria o professor Mauro
Del Pino e na Vice-Reitoria a professora Denise Gigante, que mais
aprendi sobre a Universidade. Não se tratava apenas de um Instituto
com seus cursos de graduação e pós-graduação como o ICH, mas
de atuar compreendendo os espaços de toda a UFPel composta,
naquele período, por 18,4 mil alunos e 2,6 mil servidores. Para
que se tenha uma ideia do seu tamanho, os cursos de graduação
presenciais somavam 93, os polos de educação a distância, 44, os
programas de mestrado, também 44, os de doutorado, 23 e, por fim,
as especializações eram em número de 212.
No espaço da Reitoria, conheci pessoas e novos processos
de ensino-aprendizagem. Foi como assessora que acabei sendo
responsável por três atividades que me trouxeram e ainda me
trazem muita satisfação, pois estão relacionados ao que julgo ser
uma responsabilidade social da Universidade.
A primeira delas foi a criação da Universidade Aberta da
Terceira Idade (UNATI), hoje chamada de Universidade para
Pessoas Idosas (UNAPI). Como sabia da existência desse projeto
em diversas Universidades pelo Brasil afora e, especialmente,
conhecia a experiência da Universidade de São Paulo (USP),
2 A UFPel em números: https://wp.ufpel.edu.br/proplan/files/2016/02/
Informa%C3%A7%C3%B5es-UFPel-2015-v13.pdf. Acesso em 7 de outubro de
2021.
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resolvi convidar os professores e professoras que tinham projetos
vinculados à terceira idade na UFPel para uma reunião. Depois de
vários encontros, foi formada uma comissão que passou a oferecer
disciplinas e oficinas aos interessados. Para a inscrição, basta se ter
sessenta anos.
O projeto é inspirador. Trabalhar com a terceira idade faz
com que se conheça pessoas que deixaram, por vezes, seus sonhos
adormecidos para que outros pudessem realizar os seus, como os
filhos e, também, os maridos. De todo o modo, não se esqueceram
de alguns de seus desejos e mesmo com 70, 80, 90 anos resolveram
voltar a estudar, utilizando o projeto para criar novas redes de
sociabilidades. A UNAPI atende ainda um número pequeno de
pessoas, cerca de cem por semestre em disciplinas e talvez um
número de duzentas outras em oficinas. Já ministrei duas disciplinas
durante o período em que existe o projeto e ambas se relacionavam
à História de Pelotas. Também coordenei oficinas com os mais
diferentes enfoques a partir do trabalho de alguns orientandos,
como projetos de literatura, fotografia, patrimônio, cuidado de
animais domésticos, uso de redes sociais, além de outras vinculadas
à saúde, como a que discute a diabetes e a hipertensão arterial.
Um segundo projeto que coordenei, em seu início, foi a
Escola de Inclusão da UFPel. Trata-se do atendimento de uma
comunidade de pessoas com deficiência, que antes era desassistida
principalmente pela idade que possuíam, ou seja, a maioria tinha
mais de 24 anos de idade. São jovens e adultos portadores de
síndromes diversas como Down, paralisia cerebral, autismo, entre
outras. Na sua criação, eram oferecidas oficinas as mais diversas
como informática, dança, cinema, teatro e práticas alimentares
saudáveis, durante três dias da semana em uma sala de aula do
Anglo3. Coordenei o projeto durante o período em que estive no
Gabinete da Reitoria, permanecendo, ainda, por mais um ano e
meio.

3 O Anglo é um antigo frigorífico da cidade, que hoje abriga a Reitoria da UFPel,
além de vários outros cursos de graduação e de pós-graduação.
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Por fim, também vinculado ao período em que estive na
assessoria, foi criado um grupo de protetoras de animais, que atua,
principalmente, no campus Anglo e na Faculdade de Odontologia.
A preocupação é com o cuidado de cães e gatos comunitários que
vivem nesses lugares. O grupo, formado só por mulheres, viabilizou
a criação de uma Feira do Livro Solidária, a qual funciona a partir
da doação de livros, posteriormente vendidos a baixo custo. A
renda é revertida para a compra de ração, medicamentos e vacinas.
O projeto permite arrecadar uma boa quantia ao mesmo tempo em
que possibilita o acesso de estudantes a livros a preços irrisórios.
Retomando a temática, no momento que escrevo este memorial
assumi a coordenação dos colegiados dos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em História. Jamais pensei que faria isso novamente,
mas a questão que se colocou era de que nenhum professor novo
tinha disposição para a tarefa. Então, assim como aos seis primeiros
meses de UFPel iniciei nessa função, também o faço no período em
que praticamente estou me despedindo do ambiente universitário.

Atividades de representação
Tão logo ingressei na Universidade fui convidada para
participar da associação de docentes, hoje sindicato de professores,
a ADUFPel. Tal fato aconteceu, pois como eu havia participado da
campanha para reitor do professor Amílcar Gigante e, também,
atuava no movimento estudantil durante a graduação, acabei por
ser reconhecida como uma militante que poderia contribuir com a
organização da categoria dos professores.
A partir do ano de 1993, participei de quatro diretorias da
ADUFPel, atuando em cargos os mais diversos como vice-presidente,
secretária-geral, diretora cultural. Fiz parte também do conselho de
representantes da mesma entidade, em três oportunidades.
Um dos projetos que realizamos, Beatriz Loner e eu, foi a
feitura de um livro sobre a História da entidade que teve como
título: “ADUFPel: uma trajetória pela democracia”, publicado no
ano de 2003. À época, foram entrevistados todos os presidentes da
associação, sendo que essas narrativas constam na obra.
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Um outro momento importante de atuação foi a construção
de uma campanha intitulada: “Quem ama a educação luta por
ela”. A campanha foi construída no contexto do governo Fernando
Henrique Cardoso, em um dos vários momentos da História em que
houve um desmonte da universidade pública, além de os servidores
ficarem oito anos sem reajuste salarial. A presidente da ADUFPel
à época era a professora Denise Bussoletti, que implementou
várias mudanças significativas na entidade, sobretudo, na forma
de comunicação com os sócios. Foi elaborado um novo jornal e
realizadas várias ações que discutiam a importância da educação
gratuita e de qualidade. A intenção era aproximar a categoria dos
professores da entidade, de modo que as decisões fossem construídas
pela base. De outra forma, se pretendia que a comunidade externa
compreendesse a importância da UFPel para a cidade. Tal situação
dialoga diretamente com o momento atual do país, tendo em vista
todos os ataques que as Universidades e os Institutos Federais têm
sofrido e a necessidade de resistência.
Ainda no tocante às atividades representativas, atuei no
Conselho Municipal da Mulher, representando a UFPel, e no
Conselho Municipal de Cultura, representando o Instituto de
Ciências Humanas (ICH).
Durante anos fiz parte do Grupo Autônomo de Mulheres
(GAMP), criado em 8 de março de 1992, depois de uma série de
assassinatos de mulheres realizados na cidade de Pelotas. Um dos
feminicídios (à época não tinha essa denominação4), que mais
impactou a cidade foi o de Luciety Mascarenhas Saraiva, morta no
dia 4 de janeiro de 1990 pelo ex-namorado, que assassinou a ela,
ao seu namorado atual e feriu um amigo. Luciety havia sido minha
colega no curso de Magistério, durante três anos, e sua morte abalou
a sociedade pelotense, especialmente um grupo de mulheres, as
quais começaram a se articular para formar esta Organização Não
Governamental (ONG), que existe até hoje.

4 Atualmente, oriento uma tese de Doutorado em História, de Elisiane Medeiros
Chaves, sobre a temática dos feminicídios em Pelotas.
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A temática de gênero segue me acompanhando, pois oriento
vários trabalhos de graduação, mestrado e agora de doutorado,
que se vinculam a esse debate. Não é por acaso também que boa
parte dos encontros mais afetivos e bonitos que eu tive foram com
mulheres, algumas delas citadas neste memorial.

Ensino
Durante muitos anos ministrei aulas de História Moderna (I e
II) e Contemporânea (I e II). No início do curso de Bacharelado,
em 2008, também me envolvi com as disciplinas de Educação
Patrimonial. Hoje, com um maior número de professores, a minha
atuação se dá nas disciplinas de História Contemporânea I e
Laboratório de História Oral, que possui uma abordagem teóricoprática, uma vez que os alunos devem também realizar uma
entrevista em todas as suas etapas, ou seja, desde a concepção até a
transcrição do texto final.
Ainda, nos cursos de Bacharelado e Licenciatura, oriento
trabalhos de conclusão de curso e monografias, a partir dos temas,
principalmente, do trabalho, gênero, saúde e doença. Tenho tido,
faz anos, uma forte atuação nos Programas de Pós-Graduação em
Sociologia, no qual estive por quinze anos e, agora, no Programa de
História. Já orientei trinta e uma dissertações de mestrado nestes
últimos anos e, em pouco tempo, terei também orientações de teses
concluídas. Na pós-graduação, ministro duas disciplinas diferentes:
uma delas se vincula mais diretamente à metodologia de História
Oral, enquanto a outra trabalha com os temas da Memória,
Identidade e Construção de Narrativas.
E tenho desenvolvido algumas orientações interessantes a partir
de alunos com diferentes formações, como: Psicologia, Ciências
Sociais, Direito, Serviço Social, além, é claro, da História. Ainda
que a maior parte tenha usado a metodologia de História Oral,
também há trabalhos a partir da análise documental, da pesquisa
em jornais, em processos trabalhistas, em diários, em fontes que
remetem à saúde e à doença. Alguns dos temas abordados foram:
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prostituição, mototaxistas, terceirização, ofícios em extinção ou em
transformação, gênero, violência e masculinidades.
Nesse mesmo espaço, uma das metodologias que têm sido
mais utilizadas por meus alunos é a História Oral. Tal questão se
vincula à minha própria relação com tal metodologia, o que faz,
certamente, eu buscar contagiar meus orientandos com a paixão
que tenho em ouvir e contar histórias.
Retomando a questão do ensino, recentemente orientei um
trabalho de conclusão de curso no Direito, o que julgava nem ser
possível. Ocorre que desde que o acervo da Justiça do Trabalho
foi incorporado ao NDH tinha-se a intenção de que os alunos do
Bacharelado em Direito também se interessassem pelo material,
o que não tinha se efetivado. Trata-se de uma documentação
interessante para a pesquisa também nessa área, mas depois de
comentar sobre o material com vários professores, não obtive uma
resposta positiva para o seu uso. No ano de 2018, felizmente, fui
procurada pela formanda Larissa Toni que quis pesquisar sobre
como era tratada a mulher quando se afastava do trabalho, tendo
em vista o auxílio maternidade, nos anos iniciais da justiça do
trabalho, ou seja, a partir de 1941. A ideia da aluna era de comparar
as legislações da década de 1940 e a forma como eram utilizadas
com o cenário pós-reforma trabalhista aprovada no governo de
Michel Temer, o que foi efetivado de uma forma muito satisfatória,
já que a aluna tirou a nota máxima no TCC.
No âmbito do ensino, desde o ano de 2010, desenvolvo um
projeto que se relaciona também à metodologia de História Oral.
Trata-se do Laboratório de História Oral (LaHO), o qual abriga
narrativas de história oral temática, de vida e tradição oral. São
mais de 200 entrevistas, vinculadas a projetos diversos. É comum
que alunos e a própria comunidade doem entrevistas já realizadas,
as quais ficam salvaguardadas junto ao LaHO para consultas.
Todas as narrativas estão sendo colocadas no site do laboratório, na
perspectiva de publicizar ainda mais os resultados obtidos.
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Extensão
Na esfera da extensão estou envolvida fortemente com
dois projetos. O primeiro é o Núcleo de Documentação
Histórica, criado pela professora Beatriz Loner no ano de 1990,
conforme já explicitado. O NDH foi construído com o objetivo
primeiro de salvaguardar documentos históricos da própria
Universidade, mas com o tempo seu interesse mudou passando a
se ocupar, principalmente, de acervos vinculados ao mundo dos
trabalhadores. Dentre os acervos, são destaques o Arquivo da
Justiça do Trabalho, que reúne 93.385 processos trabalhistas, os
quais têm sido resumidos em um Banco de Dados on-line, com
acesso irrestrito; o acervo da Delegacia Regional do Trabalho
(DRT), que começou a fazer parte do NDH no ano de 2001 e reúne
627.213 fichas de dados para todo o RS, além de fotos individuais,
distribuídas em 12.736 cadernos ou livros e o Acervo da Fábrica
Laneira, que possui fichas de trabalhadores, recortes de jornais,
plantas, dentre outros documentos. A constituição do acervo da
Laneira visa salvaguardar a identidade da empresa e a memória
dos trabalhadores na perspectiva de que os documentos fiquem
acessíveis a pesquisadores e à comunidade. Cumpre ressaltar que
o acervo da DRT é coordenado atualmente pelo professor Aristeu
Lopes.
O segundo projeto é o Programa de Educação Tutorial
Diversidade e Tolerância (PET/DT). Embora não se vincule apenas
à extensão, mas também à pesquisa e ao ensino, é na extensão
que tem construído sua marca mais forte. O PET/DT foi criado
no ano de 2010 após passar por uma seleção interna na própria
UFPel e, posteriormente, no MEC. A proposta é de um programa
multidisciplinar, que abriga graduandos em vulnerabilidade social,
de diferentes graduações. Desse modo, o PET/DT está fazendo
doze anos e já executou uma série de atividades vinculadas às
suas temáticas de origem. O grupo tem um periódico próprio, o
“Conectando Saberes”; um ciclo de documentários e debates, que
ocorre todo o ano, projetos de ensino, como jornadas de formação;
de extensão, como as realizadas na Escola Sílvia Mello e no Centro
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de Referência de Assistência Social (CRAS-Fragata), além de
projetos de pesquisa, dentre os quais se destaca um sobre Assédio
Moral e Sexual na UFPel. Uma outra pesquisa importante realizada
neste ano foi sobre os egressos do Programa.
Como é um PET multidisciplinar, já abarcou 30 graduações
diferentes, de diversas áreas do conhecimento como engenharias/
tecnologias (4 alunos), ciências da saúde (6), ciências agrárias (1),
ciências sociais (4), ciências humanas (10) e linguísticas, letras e
artes (5). No que diz respeito à primeira formação do grupo, dos 12
participantes, 7 deles foram diretamente para a pós-graduação, por
exemplo. A maioria dos egressos já está no mercado de trabalho.

Pesquisa
Durante todos esses anos me envolvi em diversas pesquisas.
Muitas delas se relacionaram à “história dos de baixo”, conforme já
dito, e isso quer dizer que me debrucei sobre a história de pessoas
comuns cujas trajetórias de vida não havia sido uma grande
preocupação de correntes historiográficas.
Minhas pesquisas de maior fôlego se vincularam aos projetos
desenvolvidos no Mestrado e Doutorado. No primeiro, conforme
já dito, abordei a história de uma comunidade de cerca de cem
pessoas que aqui construíram uma vida. Eram, em sua maioria,
judeus provenientes da Europa Central e Oriental (asquenazim),
que em Pelotas organizaram sinagogas, uma escola, um cemitério
e uma forma de estar no mundo tendo em vista a diáspora. Para
esta pesquisa, foi utilizada a metodologia de História Oral, sendo
entrevistadas dezoito pessoas da comunidade, além de se trabalhar
com narrativas já realizadas (Instituto Cultural Judaico Marc
Chagall) e com a análise documental, através da observação de
fontes relacionadas ao período temporal entre os anos de 1920 e
1945.
No que diz respeito à tese, o tema abordado foi a tuberculose,
conforme revelado, e essa temática também me acompanhou logo
após sua feitura, momento em que escrevi sobre narrativas de
enfermos e de médicos que haviam tratado a enfermidade. Este
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tema, da saúde e da doença, tem sido pensado recentemente também
por mim, a partir do acervo da justiça do Trabalho. Tenho lido
processos cujas demandas têm como foco o salário enfermidade.
Recentemente, publiquei alguns textos, artigos e capítulos de livros
em diálogo com esse grande acervo.
Durante os anos de 2005 e 2008, estive envolvida em um projeto
de pesquisa que me deu bastante prazer em executar. Trata-se do
Dicionário de História de Pelotas, com duas edições impressas e uma
edição em e-book — que atingiu, até o momento, mais de 26.900
downloads. Foi um trabalho executado com 45 pesquisadores
que, a partir dos seus estudos, escreverem verbetes sobre os mais
diferentes assuntos. Pensar a concepção e o desenvolvimento da
obra foi muito trabalhoso, mas também interessante, pois permitiu
a elaboração de um livro mais acessível e, com isso, capaz de chegar,
especialmente, aos professores da rede básica que trabalham com
História de Pelotas nas séries iniciais.
Um outro projeto que desenvolvo desde 2009 chama-se: “À
beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão
em vias de desaparecer”. O estudo foi pensado durante um evento
de História Oral realizado em Buenos Aires, Argentina. A ideia
tem sido discutir a realidade de ofícios que estão em transformação
tendo em vista, principalmente, mudanças tecnológicas. Por outro
lado, a longevidade do projeto se explica, uma vez que a cada dia
novas profissões têm entrado na listagem inicial, como os carteiros e
os professores, por exemplo. Até o momento já foram entrevistados
70 trabalhadores que exercem ou exerceram diferentes atividades
laborais durante sua trajetória de vida. A partir do projeto, foram
realizados trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses,
que versaram sobre sapateiros, alfaiates, estivadores, parteiras,
benzedores, motorneiros, radialistas, dentre outros.
Tendo em vista esse projeto, uma temática interessante pensada
foi um estudo sobre as benzeduras na região sul do Estado. Foram
entrevistadas 18 pessoas, dentre mulheres e homens, que benziam a
partir de três pressupostos: benzedores de tradição, ou seja, aqueles
que aprenderam com um membro familiar (memória geracional);
de dom, os que afirmam ter recebido uma missão durante uma
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parte de suas vidas e os benzedores de religião, ou seja, como há
um número considerável de terreiros em Pelotas é comum que em
cada um deles haja uma espécie de benzedor, com o objetivo de
rezar contra algum mau-olhado ou moléstia, a partir de diferentes
práticas, como simpatias, rezas e ainda serviços, situação em que o
caso é mais grave e pressupõe oferendas aos santos.
No que diz respeito à temática de afrodescendentes,
preocupação maior da Beatriz Loner, minha companheira de
jornada, foram feitas, pelo menos, duas pesquisas mais relevantes:
a primeira enfocou os clubes carnavalescos negros de Pelotas,
buscando observar suas redes de sociabilidade e suas diferenciações
internas. A segunda, mais recente, foi realizada em parceria com as
Universidade de Santa Catarina e com a Universidade do Paraná
e financiada pela CAPES, através do Edital: Memórias Brasileiras
e teve como título: “Afrodescendentes na região Sul: biografias,
trajetórias associativas e familiares”. Em Pelotas, o trabalho enfocou
a trajetória da Família Silva Santos, a partir de oito gerações. Após
a morte da professora Beatriz Loner, foi organizado um livro por
Paulo Koschier e por mim, intitulado “A Família Silva Santos e
outros escritos”5, que reuniu onze artigos escritos por Beatriz
durante sua trajetória acadêmica.
Há também um artigo sobre a mesma temática, que teve uma
excelente repercussão, publicado por Beatriz, Micaela Scheer e por
mim na Revista História Manguinhos, sob o título de “Enfermidade
e morte: os escravos na cidade de Pelotas, RS (1870-1880)”. Tal
trabalho serviu, ainda, para discutir, em um canal da internet6,
se um show de música do rapper Matuê deveria ou não ser feito
no espaço de uma antiga Charqueada de Pelotas. Essa questão
se vincula fortemente à ideia de história pública, no sentido da
necessidade de difusão de estudos a um público não acadêmico
amplo (SANTHIAGO, 2011).
5 O material também está disponível em e-book: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/
files/2019/06/familiasilvasantos.pdf. Acesso em 18 de outubro de 2019.
6 https://www.youtube.com/watch?v=bgKtp29QYJ0. O vídeo já teve mais de 266
mil visualizações.
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Por fim, relacionado ao PET Diversidade e Tolerância, até
o momento, desenvolve-se uma pesquisa sobre assédio moral e
sexual na UFPel. A intenção primeira era se utilizar a história oral
temática, mas tivemos dificuldade de encontrar pessoas dispostas a
narrar as suas histórias vinculadas a situações de traumas. Foi feito,
então, um formulário google, que trouxe os conceitos relacionados
aos assédios, sendo que este foi preenchido por mais de 460 pessoas,
as quais assinalaram as suas opções preferenciais. De outro modo,
o que nos chamou a atenção foi o fato de que mais de quarenta
pessoas se dispuseram a construir narrativas para o projeto. Dentre
esses estão alunos, egressos, professores, técnico-administrativos e
terceirizados. As entrevistas não foram ainda realizadas, mas alguns
dados já chamam a atenção: 54,8% dos respondentes revelaram ter
vivenciado ou presenciado assédio sexual na UFPel; enquanto 83%
afirmam ter vivenciado ou presenciado casos de assédio moral.
A pesquisa deve durar ainda algum tempo, uma vez que o tema
é instigante e, de certa forma, não é um assunto frequentemente
tratado dentro da Universidade.

Considerações Finais
Como anunciado no início do texto, falar sobre mim,
entrelaçado com a história do curso, não foi tarefa fácil,
principalmente no momento que estamos vivendo, um período
difícil, de receio sobre o presente e o futuro, a partir da vivência
de uma pandemia, a Covid-19, que mudou muito a nossa vida e a
maneira como a educação se desenvolve.
Busquei, portanto, contar aquilo que me pareceu mais
significativo, sempre tendo em conta que este é um texto escrito em
um período temporal e que se fosse redigido em anos posteriores
ou anteriores certamente seria uma outra escrita, com lembranças
e esquecimentos diversos, uma vez que presente, passado e futuro
se entrelaçam em uma mesma narrativa.
No texto, pretendi escrever sobre a constituição dos meus
saberes e fazeres, a memória propriamente dita, mas a narrativa
versou, principalmente, sobre encontros e afetos construídos
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durante toda a minha vida. De todas as coisas que fiz, certamente
as mais importantes foram os afetos que construí e os encontros
que tive, afinal “[...] as histórias de vida de cada um são marcadas
pelo entrecruzamento na história de muitos outros e pelo caráter
aberto quanto ao seu começo e seu fim” (OLIVEIRA, 2017, p. 441).
Várias pessoas me constituíram, através das trocas realizadas em
situações diversas da vida e é por meio dessa convivência que tenho
descoberto outras possibilidades de atuação, impensadas por muito
tempo.
Por fim, e não menos importante, quero dizer que apesar de
algumas adversidades que presenciei no transcorrer de minha vida,
no geral, tive mais facilidades do que dificuldades. O fato de eu ser
uma mulher, certamente, trouxe repercussões que se colocaram em
vários campos, dentre eles o profissional, reverberando em uma
dificuldade maior em ocupar espaços, especialmente de chefia,
por exemplo, contudo, me considero uma pessoa privilegiada.
Faço parte de uma família que contou com recursos financeiros
adequados para que eu pudesse estudar. Vivi a realidade de escolas
públicas, que tinham mais verbas e uma infraestrutura melhor
naquele período. Fiz cursos de inglês, de datilografia, de telex (o
que denuncia minha idade) e de vários outros temas que eu julgava
adequado à época e só não viajei mais, pois não era uma prioridade
naquele contexto.
Esse lugar de privilégio tem sido pensado por mim. Tive tempo
e recursos para fazer um mestrado e um doutorado, uma vez que
fui liberada pelo Instituto para estudar nos dois primeiros anos
deste último. Muito tempo depois recebi bolsa para passar seis
meses na Itália, realizando o pós-doutoramento e tenho recebido
recursos públicos federais para realizar viagens e executar projetos
de pesquisa, ensino e extensão.
Tal situação contrasta significativamente com a maioria da
população, pessoas estas sobre as quais costumo estudar a partir de
uma metodologia que não se propõe apenas a observar e analisar,
mas que pensa também na responsabilidade social de tal tarefa, a
História Oral.
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Bem, finalizo este texto retomando a dificuldade que é contar a
nossa própria história. Falar do que fizemos ou o que deveríamos
ter feito passa por uma espécie de avaliação e que se relaciona
diretamente com a fase da minha vida atual, uma vez que estou em
um período próximo à aposentadoria.
Costumamos fazer balanços a cada momento de uma
trajetória, especialmente nas nossas datas de aniversário, mas me
parece que quando estamos prestes a sair de um ambiente em que
passamos, talvez, a maior parte de nossas vidas, trata-se de um
período propício. De todo o modo, o texto que escrevi revela uma
percepção, a minha percepção, ou utilizando as palavras de Hume
(2011, p. 284):
De minha parte, quando penetro mais intimamente naquilo que denomino
meu eu, sempre deparo com uma ou outra percepção particular, de calor
ou de frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Nunca apreendo a
mim mesmo, em momento algum, sem uma percepção e nunca consigo
observar nada que não seja uma percepção.

Ou ainda, como diz Artières (1998, p. 23) sobre as escritas de si:
O arquivamento do eu não é uma prática neutra; é muitas vezes a única
ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele
desejaria ser visto. Arquivar a própria vida é simbolicamente preparar
o próprio processo: reunir as peças necessárias para a própria defesa,
organizá-las para refutar a representação que os outros têm de nós.
Arquivar a própria vida é desafiar a ordem das coisas: a justiça dos
homens assim como o trabalho do tempo.

O texto, portanto, aborda a construção de uma visão sobre mim
mesma, entremeada com a trajetória do curso de História da UFPel
e modelada por um tempo marcado por inúmeros sentimentos,
mas também pelo fluxo, pelo movimento e pela possibilidade de
mudança, que eu espero me acompanhe até o fim dos meus dias.
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Atos de resistência
na constituição da
identidade negra
Ledeci Lessa Coutinho
O ano era 1995, eu era uma menina livre, leve, apaixonada pela
aventura de viver. Pensava que era livre, pois estava no início da
construção ou do descobrimento da minha identidade de mulher
negra, e da minha liberdade, já que apenas em 1988 havia sido
apresentada a este POVO. Nesta apresentação ao povo do qual
fazia parte, ocorrida na celebração dos 100 anos da “abolição”, foi
ressaltado o sofrimento que haviam passado na escravidão negra
em nosso país. E isso me incomodava demais. E incomoda até hoje.
Durante o ano de 1988 eu cursava o magistério numa escola
Franciscana, e o olhar das freirinhas para o meu povo sempre foi de
pena, “coitadinhos sofreram tanto, precisam tanto da nossa ajuda...”,
era isso que ouvia por longos anos. Em contrapartida, eu, menina
negra do interior, tinha sobrevivido ao racismo cotidiano da escola,
que se reproduzia nas relações entre os alunos e professores, e não
sentia que precisava do sentimento de subalternidade em relação à
minha vida, pois se eu havia resistido e chegado ao Segundo Grau
significava que isso não poderia ser uma questão de luta individual,
mas sim de uma comunidade inteira.
Em 1989 mudo de cidade e ingresso na Universidade, no
Curso de História, com a esperança de compreender mais a forma
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como este povo, que tinha sido escravizado por longos 300 anos,
sobreviveu e ainda consegue sorrir. Para minha surpresa, a cantilena
da dor e do sofrimento continuava presente nas pouquíssimas aulas
que tinha sobre a participação do povo negro na História do Brasil.
Nesta época, entro em contato com o Movimento Social Negro
de Pelotas e descubro “outra história” que a História não havia me
contado. Começo a desconfiar que tivesse alguma coisa errada na
forma como os livros de História estavam contando a História dos
negros e sua participação na História do Brasil. Também neste
período conheci uma professora que assim como eu desconfiava
do que diziam os livros ea história oficial. Professora Beatriz Ana
Loner, da disciplina de História do Brasil Colonial, percebe que isso
me interessava e muito.
A efervescência da luta do movimento estudantil e dos
servidores públicos por direitos, mexe mais ainda com minha
curiosidade e minhas desconfianças. Mas é com o já mencionado
Movimento Negro, através dos Agentes de Pastoral Negros, que
pela primeira vez ouço falar da Resistência Negra à escravidão e
Reescrita de uma História contada pelos sujeitos que viveram os
processos da dura escravização. Então, tive a certeza de que minha
função enquanto descendente deste POVO era começar a contar
esta outra História, na perspectiva da libertação dos negros através
de suas próprias lutas.
Assim, começo o processo de escolha de em qual lado quero
firmar fileiras. E não por acaso escolho estar do lado daqueles
que sempre estiveram comigo na resistência a toda a forma de
exploração e indignidade: os negros e negras, que com suas
histórias de vida resistiram, desde a primeira captura em África, ao
sistema escravista que fundou o Novo Continente, ou o Continente
Americano, mas principalmente o nosso país. Daí em diante, não
parei mais de reescrever a possibilidade da RESISTÊNCIA NEGRA
À ESCRAVIDÃO/ESCRAVIZAÇÃO teórica, na luta assumida pela
dignidade deste povo que tanto me dignifica com suas vivências
coletivas.
Sou desafiada, então, pelo meu curso de Licenciatura em
História, vivido lá pelos anos 1990, a buscar minhas memórias
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afetivas de formação, quando me reencontro com o artigo
defendido para a obtenção do título de professora de História,
onde argumentava, já naquele período, que o que me fez chegar até
aqui foi a resistência incansável de meus antepassados, e que muito
pouco acesso tive no curso a esta HISTÓRIA. Como sou movida
a desafio, não me furtei ao convite de publicar este incipiente
ensaio “Aspectos da Resistência Escrava no Rio Grande do Sul”,
escrito no calor da efervescência de uma jovem rebelde munida da
certeza de que, através da sua luta e a partir de seu micro espaço
de atuação, mudaria o mundo. Espero sinceramente que ele sirva
de inspiração àqueles que o lerem a assumirem seu compromisso
com a humanidade, na construção de uma vida de leveza, afeto
e muita amorosidade. E a vida se reinventa cotidianamente nesta
construção que será até depois da eternidade.

Aspectos da Resistência Escrava no Rio
Grande do Sul
Por uma identificação com a causa e a luta do Negro pela sua
libertação e afirmação enquanto cidadão, mesmo em um momento
em que era representado como “coisa-mercadoria”, elemento de
troca e comércio, ferramenta de trabalho na sociedade escravista,
este pequeno ensaio se coloca no sentido de contestar a visão
simplista construída historicamente de que o escravo foi, durante o
sistema escravista, um elemento passivo e acomodado.
Ensaio este que se constituirá apenas de uma revisão bibliográfica
de alguns autores que trabalharam sobre o negro no Rio Grande do
Sul. A bibliografia sobre escravizados no Rio Grande do Sul é muito
escassa, muitas vezes a história dos negros sequer merece figurar
em livros, que só se interessam pela elite e suas lutas políticas,
e quando o tema aparece, na maioria das vezes estes agentes
históricos são apresentados como “coisas”. Deste modo, o trabalho
não pretende ser uma pesquisa empírica acabada, mas sim oferecer
início a um projeto que pretendo dar continuidade posteriormente,
pois no momento tenho uma limitação de tempo, uma vez que
trabalho o dia todo e estudo à noite. Para desenvolver o trabalho,
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tenho presente alguns objetivos que norteiam a investigação e
que serão explicitados adiante. Utilizo como objeto de análise a
condição do escravo na sociedade escravista gaúcha, através de
concepções dos autores Cardoso (1962), Piccolo (1992) e Maestri
(1994), selecionados por serem eles que mais estudos fizeram sobre
a escravidão no Rio Grande do Sul. Ao analisar a concepção desses
autores, avalio como era percebido o negro no período; se enquanto
um ser passivo ou sujeito resistente às condições de vida que lhes
eram impostas.
Considero que somente a partir da década de 1960 o escravo
começa a ocupar um lugar nas páginas da História, sendo resgatado
do esquecimento em que permanecia desde alguns anos. De “Coisa”
passa a no mínimo ser considerado “Gente”, com potencialidades
humanas de existência e ação na sociedade escravocrata. Utilizo
como fundamentação teórica as ideias dos autores Eduardo Silva
e José Reis (1989), que a partir dos estudos de casos na sociedade
baiana traçam um perfil do escravo na sociedade brasileira, numa
perspectiva diferente. Partem da concepção de basear-se na ideia
de resistência permanente do escravo, que se dá de duas formas:
uma ativo-explosiva até, no assassinato dos senhores, fugas e
formação de Quilombos, e outra passiva, fazendo corpo-mole ao
trabalho, muito em função da negociação e do conflito cotidiano;
inventando seu viver seja através da negociação mais imediata, seja
através do conflito mais ou menos individual que se corporifica
nas insurreições e Quilombos que tanto alarmaram as elites locais.
Como ponderam Reis e Silva (1989): se os barões cedem e concedem
é para melhor controlar. Onde os escravos pedem e aceitam, é para
melhor viver, algo mais, que o mero sobreviver.
Reis e Silva (1989) também colocam que tanto senhores
quanto escravos manipulavam e tencionavam no sentido de obter
colaboração um do outro, buscando novos modos de passar a
vida. O escravo mais negociou do que lutou abertamente contra
o sistema. As revoltas, a formação dos Quilombos e sua defesa, a
violência pessoal, conviveram com estratégias ou formas pacíficas
de resistências.
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Procurarei nestes autores as categorias que, a meu ver, são
fundamentais para uma análise mais coerente da condição do
escravo na sociedade escravista, são elas: a passividade, que nos
mostrava um escravo “coisificado” e até mesmo “conformado” com
a situação, e a resistência, que se manifestava nos atos de violência e
rebeldia, onde o escravo se apropriava de sua caminhada histórica.
Se, por um lado, em alguns casos os escravos se acomodavam, em
outros eles reagiam violentamente contra toda forma de exploração
e dominação a que estavam submetidos.
Como entender este processo tão contraditório? Faz-se
necessário uma análise profunda das formas adotadas pelos
escravos de se acomodarem/ajustarem passivamente e de resistirem
inteligentemente ao processo de dominação pelo escravagista.
Formas essas tão sutis que às vezes passam despercebidas em uma
análise tão detalhada e específica.
Em determinados momentos, a manifestação da resistência
ficava limitada pela visão que os escravizados tinham do mundo
que os rodeava e, portanto, não ultrapassava os limites impostos
pela sociedade escravista. Muitas vezes a fuga por uns dias era
uma espécie de greve ou estratégia de resistência estabelecida pelo
escravizado. No entanto, em outros momentos, ele representava
a busca de liberdade plena, o que caracterizava as fugas para o
Uruguai, ou também a intenção de uma liberdade coletiva na
formação dos Quilombos.
O estudo da escravidão no Brasil começa a ser realizado em
meados do final da década de 70 e início de 80, onde estas categorias,
“resistência e passividade”, não eram colocadas, podendo daí se
entender a falta destas questões em alguns trabalhos e pesquisas
desenvolvidas. Além de rememorar a presença do escravo, que em
alguns momentos resiste e em outros se ajusta, é de meu interesse
levantar a discussão do tema proposto para que cada vez mais o
negro seja reconhecido e, mais do que isso, respeitado como agente
que construiu com o seu suor e o seu sangue as nossas riquezas, e
que na maioria das vezes ficou à margem da história, não tendo
assim sua cidadania respeitada e garantida.
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Ideias dos autores
A história da escravidão negra no Brasil, durante muitos anos,
ficou no esquecimento por vários motivos, entre eles e talvez o mais
significativo deva-se ao fato de que os historiadores tradicionais
sempre trabalharam na perspectiva dos dominadores. Mais
preocupados em contar a história dos senhores, “esqueceram” que,
para que estes estivessem presentes em seus livros demonstrando
suas riquezas e glórias, fora necessária a existência de escravos, que
com o seu trabalho produziam essas riquezas.
De acordo com esta concepção histórica, o escravo era “coisa”,
e, portanto, não fazia parte da história dos homens. O escravo era
apresentado como objeto de trabalho, mercadoria para ser trocada,
doada ou alugada. Isso então justificava essa não-participação do
negro-escravo na historiografia brasileira. Essa situação começa a
se modificar no final dos anos 50 e no início dos anos 60, quando
surgem autores que percebem o processo histórico de uma forma
diferenciada, começam a contar a história a partir da visão dos
dominados. O escravo então surge como ser humano, como capaz
de alguma reação contrária à condição imposta a ele pela sociedade
escravista, ainda que forma limitada. A partir de então, é retratado
na perspectiva da resistência, embora pouco expressiva pois limitada
pela organização social em que vivia. Enquanto agente ativo, assim
o escravo passa a ocupar um lugar de destaque na historiografia e
vários estudos são lançados a partir dessa virada, com o objetivo
de analisar a condição do escravo na sociedade brasileira da época.
Fernando Henrique Cardoso (1962), em seu livro “Capitalismo
e Escravidão do Brasil Meridional - o negro na sociedade
escravocrata no Rio Grande do Sul”, lançado pela editora Difusão
Européia do Livro, analisa detidamente a charqueada escravista
gaúcha. Reúne resultados parciais de um programa de investigações
sobre a sociedade escravocrata e o negro no Brasil meridional
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), executados entre
1955 e 1960 como parte das atividades regulares de pesquisas da
cadeira de Sociologia I da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
e Letras da Universidade de São Paulo. O livro compõe-se de seis
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capítulos onde o autor faz uma análise dialética,tanto da sociedade
escravista sulina quanto da condição do escravo nesta economia.
Expõe a participação do escravo no sistema de produção riograndense (capítulo I - O escravo na formação do Rio Grande do
Sul). Analisa a camada senhorial tal qual ela se inseria na realidade
histórica como modo determinante e também alienado da
existência (capítulo II - A sociedade escravista, realidade e mito).
Define as relações entre senhores e escravos, tanto em função
de suas determinações gerais, como em função das determinações
particulares que eram engendradas pelos modos concretos de
interação entre ambos nas diversas particularidades da produção
social da sociedade escravista gaúcha (capítulo III - Senhores e
escravos na ordem escravocrata gaúcha).
No quarto capítulo (Estrutura econômica e política da sociedade
escravocrata), o sentido de escravidão se define como totalidade a
“A prática escravocrata é vista em função de uma situação históricosocial determinada da produção de existência” (CARDOSO, 1962,
p. 24).
Os requisitos de funcionamento do sistema servil como
processo de desagregação de ordem escravocrata são analisados no
quinto capítulo (“A desagregação da ordem escravocrata”).
Em seu capítulo final, ainda, analisa simultaneamente as
condições de ação, e consciência real e possível da situação social e
ação como prática.
No capítulo III irei me deter, no que tem maior importância
para o presente trabalho, onde o autor analisa juntamente as
relações sociais na escravidão.
Segundo Cardoso, do ponto de vista jurídico é óbvio que no sul,
como no resto do país, o escravo era uma “coisa”, sujeito ao poder e
propriedade do outro, e como tal, privado de todos os direitos e sem
representação alguma: “A condição jurídica de coisas, entretanto,
correspondia à própria situação social do escravo”. (CARDOSO,
1962, p. 133). Nesta situação, a consciência do escravo apenas
registrava e espelhava passivamente o significado social que lhe era
imposto: “O escravo se auto-representava como um ser incapaz de
ação autônoma”. (CARDOSO, 1962, p. 133).
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Suas atitudes e reações contrárias ao regime escravista se
manifestavam como mera necessidade subjetiva de afirmação. O
que se refletia na sua prática cotidiana, de um ser socialmente criado
para agir de acordo com a vontade de seu senhor: “A liberdade
desejada e impossível apresentava-se como mera necessidade
de afirmação, que não encontrava condições para realizar-se
concretamente.” (CARDOSO, 1962, p. 152).
Para o autor, a alienação do escravo no plano das representações
apenas espelhava a situação real na sociedade mercantil riograndense. Nesta concepção o escravo será representado por
uma alienação essencial, enquanto ser socialmente conduzido e
determinado. Ao citar Saint Hilaire, Cardoso afirma que a única
possibilidade de reconhecimento social do escravo era podendo
sentir-se também senhor de outros seres vivos, no caso, os animais
irracionais: “O reconhecimento social, e expectativa de aprovação,
o escravo da estância teria de procurar em si mesmo, comparandose aos animais e não aos homens livres” (CARDOSO, 1962, p. 136).
Utilizando-se ainda de uma observação feita pelo naturalista
francês Saint Hilaire, em uma casa na qual havia pernoitado,
quando da sua chegada no Rio Grande do Sul, a respeito do
trabalho de uma criança escrava de uns dez a doze anos, conclui que
um escravo adulto que tivesse passado a infância daquela forma,
por maior ânsia a liberdade que possuísse, não poderia reagir ao
sistema, pois a cada momento era coagido a ser submisso à vontade
de seus senhores. Desde criança suas ações eram determinadas pelo
senhor, através do uso da violência e da falta de respeito à pessoa do
escravo. (CARDOSO, 1962).
As formas de relações existentes entre os senhores e escravos
eram diferenciadas: o escravo no eito recebia um tratamento
diferente do escravo doméstico, o mesmo acontecia com relação ao
escravo da cidade que era alugado como ferramenta especializada.
Isso determinava condições de existências e resistências também
diferenciadas. Na cidade houve condições de vida que representavam
o oposto da condição de vida do escravo na charqueada, por
exemplo. (CARDOSO, 1962).
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Essa modificação no modo de utilização do escravo foi
fundamental para redefinir o comportamento de senhores e
escravos. Na cidade o escravo era reconhecido pela sua capacidade
de ser uma ferramenta aperfeiçoada. No entanto, o reconhecimento
social da condição de pessoa humana era negado objetivamente aos
escravos pelos homens livres.
Graças aos mecanismos socializadores da ordem escravocrata,
as condições de vida material que tinham e as formas pelas quais
se inseriam no processo de produção, as representações mantidas
pelos senhores sobre a inferioridade objetiva deles e sobre a
impossibilidade natural de reagirem, eram aceitas em condições
normais de funcionamento do sistema pelos próprios cativos.
Restava-lhes apenas a negação subjetiva, a condição de coisas,
que se exprimia através de gesto de desespero, revolta e pela
ânsia indefinida e genérica de liberdade, pois “Os escravos foram
reduzidos à condição de coisa, isto é, de alguém que possuía apenas
consciência passiva da situação e cuja ação refletia os desígnios dos
senhores” (CARDOSO, 1962, p. 269)
Apesar das muitas informações sobre a espoliação social
do negro-escravo e sobre a inevitável assimetria nas relações
entre senhores e escravos, a análise feita indica que o escravo no
Rio Grande do Sul se submeteu, de fato, a situações variáveis de
existência social e esteve sujeito a formas de tratamento que não
foram uniformes.
Por outro lado, para Cardoso (1962), a abolição da escravatura
no sul nada mais foi do que a auto-emancipação dos brancos
onde não havia nenhuma preocupação com a emancipação dos
escravos, isto porque aqui, principalmente em Pelotas, a cláusula de
prestação de serviços garantiu ao senhor a produção de riqueza e ao
escravo permanecer na condição de escravo, isto é, sem liberdade
para determinar sua própria vida. Dessa forma, passividade e
acomodação são justificadas devido às imposições de ordem
escravocrata que não permitiam aos escravos agirem coordenada
e conscientemente.
Contudo, em momento algum se discutem as várias formas de
manifestação coletiva dos escravos, quando das fugas para formarem
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Quilombos, quando na busca de liberdade prometida pela Banda
Oriental, quando das revoltas ou tentativas de revoltas organizadas
por eles, o que, a meu ver, aparece como consciência objetiva, e não
somente subjetiva, da situação na qual estava inserido.
Cardoso (1962) pouco ou nada fala, salvo algum engano, sobre
as formas de insujeição e as negociações que surgiram durante todo
o período escravocrata, as quais ameaçavam o sistema e faziam
com que a brutalidade com que eram tratados os escravos fosse
amenizada.
Já Reis e Silva (1989) afirmam que os escravos agiam de acordo
com as possibilidades determinadas pela forma de organização
da sociedade escravocrata, dentro dos limites impostos por ela,
então seria temerário concluir que através de suas manifestações
de rebeldia eles desejassem revolucionar o sistema, mas sim de se
ajustar a ele de maneira que a vida não se tornasse insuportável de
viver. Apenas quando esse viver se tornava insuportável e os limites
de opressão ultrapassavam o combinado, imediatamente o escravo
se manifestava através da fuga, assassinato dos senhores e seus
familiares, infanticídios, roubos etc.
Outra visão da escravidão no Rio Grande do Sul que contempla
a reação dos escravos à condição que foram submetidos é da
historiadora Helga Piccolo, em seu livro “A Resistência Escrava no
Rio Grande do Sul”, lançado em forma de cadernos de estudo pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em outubro
de 1992.
As informações do livro foram obtidas através da pesquisa
exploratória concernente ao projeto “Abolicionismo e Trabalho
Livre no Rio Grande do Sul” e vêm no sentido de confirmar para a
Província mais meridional do Brasil o que a mais recente produção
do conhecimento histórico sobre escravismo vem afirmando, ou
seja, que estava presente, em todo o período, uma grande reação
escrava. O objetivo principal foi, ao transcrever documentos
produzidos por autoridades ligadas ao Estado e notícias publicadas
pela imprensa, desvelar o “Discurso oficial e/ou privado”, frente a
atos de rebeldia (reais ou supostos) dos escravos. A obra compõe-se
de um inventário de documentos oficiais, processos-crimes, livros,
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cartas e correspondências de autoridades ligadas ao governo, assim
como atas, jornais e ofícios, onde serãocomprovadas as atitudes
com relação à reação dos escravos ao escravismo.
A ordem oficial era acabar com qualquer manifestação de
humanidade, o que se corporificava nas revoltas, rebeliões e
formação de Quilombos dos escravos, para que fosse mantida a
ordem estabelecida e o escravo na condição de objeto inanimado.
Através do inventário desses documentos históricos, a pesquisa
caracteriza a condição de agente ativo do escravo. O que vem a
confirmar minha expectativa de que o escravo não se submeteu
facilmente à escravidão e de todas as formas, até a mais aparente
submissão, esteve agindo e determinando sua história de luta
contra o ato de escravização. Naquela sociedade, a escravidão
era apresentada como uma realidade imutável, alicerçada nas
leis do mundo real e espiritual. Esta máxima opressão podia
paradoxalmente levar o escravo a afirmar-se como sujeito negando
toda a situação de opressão em que se encontrava. (PICCOLO,
1992).
Confirma também que no Rio Grande do Sul ocorreu o que
para Reis e Silva (1989, p. 62) “são as formas explícitas de resistência
física (fugas, Quilombos, revoltas) bem como aspectos visíveis,
porém profundos, de ampla resistência sócio-cultural”.
Contudo, a pesquisa dos autores não permite afirmar que
houve um aumento significativo de atos de rebeldia por parte dos
escravos no Rio Grande do Sul. No entanto, não nega o ativismo
dos escravos, muito pelo contrário. Escravo submisso, passivo,
acomodado, escravidão mais branda, são mitos criados por uma
determinada produção de conhecimento histórico que procurou,
numa visão elitista, encobrir a realidade, uma vez que: “O escravo
ao reagir dentro dos limites impostos pela sociedade escravista,
afirmou-se como ser humano que era, rejeitando na sua prática, a
coisificação”. (PICCOLO, 1992, p. 07).
Uma terceira visão da condição de escravo na sociedade gaúcha
é a do historiador Mário José Maestri Filho em sua obra “O escravo
gaúcho, resistência e trabalho”, da coleção Tudo é História, editado
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pela Brasiliense, em 1984. Seu objetivo principal é delinear os
traços gerais do escravismo em uma região até pouco tempo tida
como exclusivo produto do trabalho livre: o Rio Grande do Sul. Seu
enfoque é o negro trabalhando e resistindo ao escravismo.
O livro compõe-se de cinco capítulos. No primeiro, o autor
analisa o processo civilizatório africano em suas nuances históricas,
sociais e econômicas, afirmando que o escravismo moderno
necessitava produzir o máximo e gastar o mínimo, exigindo
assim o máximo do escravo na produção e o mínimo de consumo
e gastos: “O escravismo moderno perseguia o produtor ideal:
um ser que produzisse o máximo e consumisse o mínimo”. “O
homem máquina”. (MAESTRI, 1984, p. 22). A seguir, no segundo
capítulo, Maestri analisa o nascimento do Brasil Meridional e
a participação do trabalho escravo, afirmando que desde 1680 o
africano desempenhava papel determinante no relacionamento
luso-espanhol meridional. O terceiro capítulo, na análise feita
sobre a economia e escravismo no Rio Grande do Sul, afirma a
participação do escravo na fazenda, onde não era necessário, pois
as condições de trabalho nas estâncias não se coadunavam com as
regras mínimas de segurança para um trabalho forçado: o escravo
era caro, além de ser perigoso entregar um cavalo ao escravo, pois
poderia fugir, causaria prejuízo ao seu dono.
Sobre o surgimento das charqueadas, a participação do escravo
na economia gaúcha será de fundamental importância: “Durante
mais de cem anos esta atividade apoiava-se sobre as costas e o suor
do homem escravizado. O que o coloca como um dos pilares da
sociedade gaúcha” (MAESTRI, 1994, p. 44). A palavra “charque”
queria dizer negro. Durante estes cem anos, afirma o autor, o
cotidiano pelotense vivia sobressaltado com as constantes revoltas
e rebeliões provocadas pelos escravos.
Em seu quinto capítulo, que por ser importante para o
ensaio será analisado mais detidamente, o autor parte de alguns
questionamentos quando a resistência:
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Este ato teria fecundado nosso passado? A resistência escrava foi
responsável pelo esgotamento/superação do escravismo no Brasil? Ou,
o contrário, foi apenas luta exemplar e heróica incapaz de fazer avançar
a história? Neste caso teria a abolição resultada de fatores externos a
nossa sociedade?” (MAESTRI, 1994, p. 55).

A resistência ao trabalho foi uma das formas de oposição do
escravo – ocorreram fugas, justiçamentos, formação de quilombos
et - que mais profundamente determinou a sociedade escravista.
Entre as formas mais singulares de resistência estava a fuga. “O
escravo buscava no autocídio a libertação de uma vida em todos os
sentidos ingrata”. (MAESTRI, 1994, p. 68)
As fugas e os assassinatos são assinalados como forma de
expressão do escravo mais constante, consciente e usual, durante o
regime escravista. Apesar de toda vigilância e dos terríveis castigos
que esperavam os capturados, o negro fugia sistematicamente,
aproveitando as oportunidades que o sistema, por descuido dos
senhores ou feitores, oferecia. Muitas dessas fugas não tinham,
parece, destino certo, outras foram cuidadosamente planejadas;
“O certo é que, muito mais do que se pensa, o escravo opôs-se ao
senhor simplesmente fingindo”. (MAESTRI, 1994, p. 76).
O Quilombo foi a mais segura maneira de um negro se libertar
da escravidão. Com diversos nomes, esta forma existiu em quase
todas as regiões que conheceram a escravidão.
O negro escravo determinou a história da sociedade escravista. A fuga,
o suicídio, o justiçamento, o quilombo, foram as formas singulares que
assumiu a luta de classes sob a escravidão. Durante século e meio de
escravismo gaúcho, o homem escravizado opôs-se sistematicamente e
reiteradas vezes a escravidão. (MAESTRI, 1994, p. 89-90).

A concepção de história que contém a obra de Maestri permitenos perceber que o escravo, durante todos os anos de escravidão no
Rio Grande do Sul, agiu conscientemente em busca de liberdade. De
acordo com análise do autor, a resistência escrava foi determinante
no processo de esgotamento do modo de produção escravista riograndense. Entretanto, cabe algum questionamento.
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Parece um pouco forçado afirmar que a resistência caracterizou
a luta de classes durante a escravidão, pois sabemos que os
escravos, pelas limitações impostas pela sociedade escravocrata,
não eram uma classe homogênea, com e tinha sérias dificuldades
de se manifestar coletivamente. Outra questão, a título de crítica a
ser colocada, é a de que o autor não trabalha com passividade e a
negociação cotidiana feita entre senhores e escravos.

Passividade e Resistência
Nesta seção trabalho especificamente com as categorias de
resistência e passividade, buscando brevemente problematizar as
concepções historiográficas analisadas na seção anterior. Durante
um longo tempo a historiografia nacional se acostumou a ver
o escravo, acima de tudo, como um objeto: objeto de seus atos e
desejos, objetos de seus impulsos e vontades, objeto da própria
disciplina enquanto tema de reflexão.
O escravo enquanto personagem histórico aparecia analisado
por meio de modelos rígidos que tendiam a representá-los ora como
vítima, ora como herói, ora como mistificado em seu caráter, ora
reinventado em “Peça” inerte frente às vicissitudes do sistema. No
interior destes modelos não sobravam espaços de indefinição nos
quais pudéssemos perceber e recuperar as barganhas e os arranjos
cotidianos empreendidos pelos escravos ou mesmo a percepção de
como entendiam o seu viver muito mais do que sobreviver.
A revisão bibliográfica realizada preconizou autores que situam
o escravo na sociedade rio-grandense como um agente ativo de seu
processo histórico. Que o escravo resistiu cotidianamente contra
a escravidão não resta dúvida, e os autores citados são unânimes
em afirmar isto: “Todas as reações de escravos contra a condição
de escravizados, foram encontradas no Rio Grande do Sul”
(PICCOLO, 1992, p. 06). Cardoso ainda complementa:
(...) a resignação do escravo à situação era aparente. A transgressão
das normas, o desacato aos senhores, e assassinato de brancos e a fuga
exprimem, de forma brutal, o inconformismo do escravo (...). (CARDOSO,
1962, p. 151).
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Entre as formas singulares de resistência à escravidão destacase o suicídio, o justiçamento e a fuga, “todas elas fizeram parte do
cotidiano do escravismo gaúcho e preocuparam enormemente os
senhores”. (MAESTRI, 1994, p. 67).
O que os diferencia não é o ato de resistir utilizado pelo escravo,
mas a forma como esta resistência se manifesta na ação prática do
escravo. Cardoso (1962), coloca que a resistência não passa de um
ato instintivo de sobrevivência, portanto não consciente, o que nos
demonstra na citação abaixo:
Noutras palavras o escravo apresentava enquanto ser humano tornado
“coisa” como alguém que, embora fosse capaz de empreender ações
humanas, exprimia, na própria consciência nos atos que praticava
orientações e significações sociais impostas pelos senhores”. (CARDOSO,
1962, p. 133).

Por outro lado, outros autores colocam essa manifestação
como uma forma consciente derivada da situação em que
se encontravam os escravos, o que muitas vezes fez com que
planejassem cuidadosamente suas ações. Para o negro, objetiva e
subjetivamente, o mais fácil caminho para a liberdade era a fuga e
o aquilombamento. Tanto Maestri (1984), quanto Piccolo (1992),
apresentam este caminho como sendo utilizado deliberadamente
pelos escravos, que fugiam e formavam quilombos nas terras
gaúchas.
Assim, podemos acompanhar em terras gaúchas a contínua esistemática
resistência do escravo a escravidão, apopéias silenciosas, plebéis (...).
A resistência escrava foi o que determinou a sociedade escravista riograndense”. (MAESTRI,1984, p. 63).

Embora houvessem mecanismos justificadores da escravidão,
e o refinamento das técnicas divisionistas se constituíssem num
potente instrumento de dominação, o negro nunca aceitou
docilmente a sua condição de escravo, ao contrário do que por muito
tempo deu-se a entender pela visão de outros historiadores, tanto
que a passividade não é explicitada nos autores aqui trabalhados.
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No entanto, todos eles levam em consideração as limitações
impostas pela sociedade escravista, o que muitas vezes dificultava a
ação coordenada e coletiva dos escravos. Afinal, em uma sociedade
escravista, a violência e o rigoroso controle de senhores faziam com
quem os escravos não pudessem se manifestar abertamente contra
o sistema. Porém, como ressaltam, manifestavam atitudes veladas
de negociação e resistência, que se corporificavam no corpo-mole
ao trabalho, na fuga, nos Quilombos, organizando rebeliões e
revoltas, fazendo a seu modo avançar a história.
Desde seu aprisionamento na África, o negro escravizado
resistia. Tratei, portanto, no decorrer do trabalho, de ressaltar
estudos que destacassem atitudes as vezes paradoxais na aparência,
pois a vida concreta do escravo era algo parecido com o jogo de
capoeira: luta, música e dança a um só tempo.
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Fazendo História
e compartilhando
memórias: as
ensinanças e
aprendizados em um
Museu
Caiuá Cardoso Al-Alam
Débora Clasen de Paula
Charqueada ( Oliveira Silveira )
- Os negros estão despidos
senhora pelotense
trabalhando no sol.
Os negros estão desnudos
senhora pelotense
trabalhando no sal.
Eles vieram de longe
de campos tão distantes
repontados pela estrada
com seus mugidos fundos
brancos homens de preto a tocá-los
e um ponteiro a chamar: Venha, venha!
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Eles vieram
poleangos assim
e foram embretados
e passaram por todas as facas
pelo sal
pelo sol
senhora pelotense
e chegaram a pretos velhos
com marcas na pele
na carne
na alma
senhora pelotense
charqueados.

		

			
		

Foram as palavras de Oliveira Silveira, difíceis de serem
acessadas na época em publicações, contidas num pequeno livro
de Zilá Bernd e Margaret Bakos (BERND, BAKOS, 1998, p. 57)
que fez brotar uma carga subjetiva do engajamento na trajetória
de estudantes da faculdade de História naquele ano de 2001.
Eram suas poesias que líamos durante as reuniões da equipe que
assumira o Museu Municipal Parque da Baronesa entre 2001 e
2004. O poeta da Consciência Negra foi o gatilho inspirador das
narrativas de contraponto que realizamos naqueles anos. Em 2009,
Oliveira Silveira faleceu, mas deixou um legado que vibra até hoje
em diversas gerações, e em todos e todas que trabalharam naquele
espaço museológico.
Nós, autor e autora deste capítulo, nos sentimos muito
lisonjeados pelo convite de participar desta coletânea que visa
celebrar os 40 anos do curso de Licenciatura em História da UFPel.
É um orgulho ter participado desta história, portanto, esta escrita
estará carregada de subjetividades, o que já não é mais um problema
para os historiadores/as não é verdade? Buscaremos trabalhar este
texto dividindo em três partes, sendo a primeira delas uma reflexão
acerca daquele início dos anos 2000 em que principiamos o ensino
superior e os desafios que nos marcaram, para assinalar, em seguida,
a experiência que tivemos com os estágios no Museu Municipal
Parque da Baronesa e, por último o projeto de educação patrimonial
desenvolvido com estudantes da rede pública municipal.
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O curso de História e a conjuntura política
Começamos a graduação naquele verão quente do início do ano
de 2001. Anos antes, em 1998, durante mais de 100 dias, entre abril e
julho, havia ocorrido uma grande greve nacional que buscava frear
o projeto privatista imposto pelo governo de Fernando Henrique
Cardoso. Em 2001, outro movimento paredista que durou cerca
de 110 dias, entre agosto e dezembro, novamente tentava impor
resistência ao desmantelamento das universidades públicas e,
nessa conjuntura de avanço do projeto neoliberal, a UFPel sofria
com os ataques. Assim, iniciamos nossa graduação no período do
segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (19992003). Eleito em 1995 após a sua participação na implantação do
Plano Real como Ministro da Fazenda no governo Itamar Franco,
FHC fora eleito e reeleito pondo em prática uma ampla agenda de
reformas que incluíam a privatização de empresas públicas e toda
sorte de ações de ajuste fiscal para “reorganizar contas públicas”.
Incluída nesta agenda estava um estrangulamento financeiro nas
Instituições Federais de Ensino Superior. Como não poderia ser
diferente, a UFPel, naquele momento fisicamente bem menor
do que hoje, ao se encontrar espalhada em um número maior de
prédios, era alvo de uma política que reservava se quer o mínimo
para o seu funcionamento. As primeiras memórias deste autor e
desta autora, se construíram entre a euforia de alcançar o ensino
superior e entender os seus significados, e os primeiros semestres
partilhados entre greves e aulas que atravessaram todos os verões
até a diplomação. Os cortes nos investimentos para manutenção
da instituição iam desde a proposta de dividir salas minúsculas, tal
como a que tínhamos aula no segundo andar do prédio da esquina
da rua Alberto Rosa com Benjamim Constant, até a ausência de
materiais básicos como papel higiênico nos banheiros.
O corpo docente, também bastante reduzido se compararmos
com o atual, estava concluindo seu doutoramento durante aqueles
anos, e as bolsas de pesquisa eram poucas. A falta de espaço era
visível e, quase ao final da graduação, chegamos em um momento
em que não havia sala para nossa turma. Éramos concluintes, e
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não havia espaço para nos reunirmos e discutir sobre as disciplinas
finais, como estágios e o aguardado Trabalho de Conclusão de
Curso. Diante disso, nos organizamos e realizamos um protesto,
em que depois de assembleia de turma, juntamos cadeiras e
improvisamos uma aula embaixo da escada, algo que marcou
aquela geração. Já estávamos no ano de 2004, e politicamente havia
ocorrido as eleições presidenciais que anunciavam uma mudança
de rumos, entretanto, naquele período essa mudança ainda não se
fazia sentir como em anos depois com a implantação do REUNI
– Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais, Decreto Presidencial n. 6069/07. O
orçamento destinado à manutenção da Universidade era pequeno,
e entre os diversos problemas a serem enfrentados estava a carência
de recursos para a assistência estudantil. Cabe destacar aqui o papel
do movimento estudantil na época, que realizou diferentes ações
de resistência, muitas delas reprimidas com extrema violência pela
Brigada Militar, como na greve de 2001.
Mas voltando ao “ICH”, porque a memória, ainda mais aquela
escrita a duas mãos, não obedece de forma alguma uma linha
reta, o prédio do Instituto de Ciências Humanas, recém havia
sido remanejado do antigo Liceu de Artes e Ofícios, defronte ao
Mercado Público, para a localidade onde atualmente se encontra,
na região do Porto, na Rua Alberto Rosa. A entrada, ainda se dava
pela esquina com a rua Benjamim Constant, e era um prédio em
obras, inacabado na sua estrutura para receber a Universidade,
cheio de problemas. Outra questão era a deficitária biblioteca
com livros desatualizados, muitos ainda do período da ditadura
empresarial militar. Neste sentido, o Núcleo de Documentação
Histórica (NDH), além de um espaço referencial para pesquisas,
cumpria uma função fundamental ao disponibilizar obras recentes
e com outros vieses historiográficos1.
No campo da historiografia, na época, na faculdade de História,
vivíamos enfrentamentos vinculados a algumas tradições. De
1 Sobre o NDH, ver os capítulos do autor e da autora na coletânea que celebrou
os 30 anos do Núcleo. Ver: AL-ALAM, 2020; PAULA, 2020.
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certa forma, havia um tensionamento interessante, que dividia
o curso de História, daqueles/as adeptos à Escola dos Annales,
da chamada Nova História Francesa, vinculados/as ao campo da
Memória, Identidade, Cotidiano, Representações; e aqueles/as
que se identificavam com o campo do Materialismo Histórico, do
Marxismo. Mas estes últimos, também tinham suas discordâncias,
como aquela entre os marxistas mais vinculados ao debate
base/superestrutura, e aqueles que aceitavam revisões como as
inspiradas pelo marxismo britânico, tidas como culturalistas,
fundamentalmente a obra de Edward Palmer Thompson.
Se ao longo de nossa graduação, especificamente mais ao final,
mudou a conjuntura política no país, como dito anteriormente,
ela já havia ocorrido em outros âmbitos. Em 1999, o Partido dos
Trabalhadores (PT) assumiu o governo estadual e, em 2001, o
governo da Prefeitura de Pelotas. A mudança na condução das
políticas públicas, especialmente no que se refere à educação, à
cultura e à memória, são fundamentais para entender o estreitamento
de laços entre o poder público municipal e a Universidade. Em
2003, fora a vez do início do governo Lula em âmbito federal, o
que acarretou mudanças na condução das políticas públicas em
educação e no campo da memória, que ainda que carregada de
diversas contradições, ampliou acesso e estruturou os setores.
Foi nesta conjuntura, de importantes transformações políticas,
de intensas lutas pela educação pública e por ampliação da
cidadania, que nos somamos a um grupo singular de estudantes e
profissionais no Museu Municipal Parque da Baronesa, para levar
adiante uma experiência museológica e de Ensino de História,
crítica e engajada socialmente.

O ensino, a pesquisa e a extensão: uma
experiência singular nas trajetórias
Partindo das experiências concretizadas no Museu Municipal
Parque da Baronesa entre os anos de 2001 e 2004, na qual fomos
estagiários e bolsistas junto com mais de uma dezena de colegas,
abordaremos nesta parte a experiência dos projetos de educação
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patrimonial que desenvolvemos naquele espaço, buscando
evidenciar os diálogos com os/as educadores/as das redes municipal
e estadual de ensino, numa perspectiva de troca de saberes. Neste
período de cerca de quatro anos, o Museu da Baronesa teve uma
redefinição de sua prática museológica, desenvolvida por uma
nova equipe que assumia a gestão daquele tradicional espaço de
memória.
O Museu Municipal Parque da Baronesa foi fundado em 1982,
através de uma mediação da família Antunes Maciel2 e a prefeitura
municipal, pois a família tinha lotes de terra na região que hoje
é o entorno do Parque e que se constituiu como o Loteamento
Baronesa. Na mediação, entre a liberação da prefeitura para o uso
da terra para loteamento, com pagamento de dívidas de impostos, a
família entregou a antiga casa, na época bastante deteriorada, para
a construção de um museu da cidade.
Assim, nasceu o Museu Municipal Parque da Baronesa
(MMPB), sob a tutela das elites da cidade, no fim da conjuntura
da ditadura empresarial militar, efetivando-se numa instituição
de memória forjada em princípios da Museologia ainda do século
XIX. Ali, eram evidenciadas as grandes coleções, a cultura material
sacralizada, os objetos dos “grandes homens”, o exótico. Visando
retratar na expografia os hábitos e costumes da elite, se exaltava os
grandes feitos dessa elite política e econômica no passado, o que,
obviamente, acabava por reforçar no discurso, as desigualdades
do presente (LARA, 1991). Ou seja, as histórias dos barões,
dos coronéis, da elite branca agrária e urbana da cidade eram
monumentalizadas, enaltecidas como representativas da sociedade
pelotense, quiçá da elite sul-riograndense.
O visitante que adentrava o Museu da Baronesa até aquele início
dos anos 2000 saía com a nítida sensação de uma história linear,
sem pontas nem arestas, história essa que silenciava a presença de
qualquer outro grupo social que tenha experienciado a história
da cidade. E se Bertolt Brecht perguntou sobre quem teria feito
2 Para conhecer mais a família, e o núcleo que frequentou esta casa, ver: (PAULA,
2008).
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as portas de Sete Tebas, no Museu da Baronesa, também ecoavam
estes questionamentos: quem realizou as tarefas do trabalho, as
práticas domésticas, as tarefas da pecuária, do charque? Foram os
próprios barões, baronesas, sinhás da casa? Havia um silenciamento
dos conflitos. Conflitos estes, como sabemos a partir de larga
historiografia, inerentes ao sistema escravista vigente até o final
do século XIX e com marcas tão presentes no cotidiano brasileiro
(SCHWARCZ; GOMES, 2018). A história doce como a tradição
doceira pelotense não se sustenta se lançarmos um olhar mais
detido e curioso sobre o passado indo além das paredes grossas do
Museu.
A exposição que visava a pura e simples contemplação era
uma forma de realizar o trabalho museal que, apesar de persistir
em muitos espaços de memória no país, já era antiquada na época
dos anos 1980, quando surgiu o Museu da Baronesa. Em 1958,
o Brasil sediou o Seminário da Unesco sobre a função educativa
dos museus, em que profissionais do campo da Museologia já
balizavam fundamentalmente a tarefa educativa dos Museus
(TORAL, 1994). Em 1972, o Chile de Salvador Allende, chefe do
governo popular, assassinado um ano depois pelo movimento
golpista patrocinado pelos EUA, sediou um seminário, também
financiado pela UNESCO, que ficou conhecido como MesaRedonda de Santiago do Chile. O representante brasileiro a ser
enviado para esta atividade era Paulo Freire, então exilado pela
Ditadura e impedido de assumir tal posição. O evento, além de
carregar as tensões dos regimes autoritários da América Latina,
buscou fundamentar elementos importantes como a quebra do
paradigma europeu/francês na forma de comunicação, com a
escolha do espanhol como a linguagem utilizada oficialmente na
atividade. Mas fundamentalmente, o evento redefiniu o papel dos
museus, entendendo-os de fato como vetores, “[...] instrumentos
dinâmicos de transformação social” (VARINE, 1995, p. 18). Os
museus, deveriam problematizar as sociedades, entender sua
função no diálogo destas contradições, serem vetores de luta contra
as desigualdades e pautar a importância da democracia, da justiça
social e dos direitos humanos (SOTO, 2014, p. 66). Importantes
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movimentos continuaram a ser feitos no campo da Museologia,
que são evidentes em outros Seminários no século XX e presentes
nas declarações de Quebec em 1984 e Caracas em 1992. Permanece
em pauta a compreensão de uma Nova Museologia entendendo os
museus com função social, vetores de reflexão e transformação da
sociedade.
De 1980 até 2000, a não ser em ações isoladas de ONGs ou
movimentos sociais, poucos avanços ocorreram em Pelotas no
campo museológico, tanto na formação acadêmica, pois o primeiro
curso superior em Museologia só foi criado em 2006 na UFPel,
como no sentido da perspectiva de atuação social. Destacou-se, é
verdade, enquanto movimento precursor, acompanhando outras
iniciativas na América Latina - como em Montevidéu (ALLER,
2002) e Porto Alegre (GIOVANAZ, 2000) -, a militância de
arquitetos e urbanistas na construção do II Plano Diretor de Pelotas
em 1980, e em 1982 a realização do tombamento em nível municipal
e a criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural - COMPHIC (ALMEIDA, BASTOS, 2006). Mas o foco foi
na preservação do edificado, principalmente contra as derrubadas
de edifícios antigos na “calada da noite” na cidade.
A direção do Museu da Baronesa, indicação da gestão pública
municipal, a partir de 2001, ficou a cargo da professora de História
Carla Rodrigues Gastaud. A prefeitura, naquele momento,
estabeleceu inúmeras parcerias com a UFPel oportunizando diversos
estágios, inclusive na Cultura. Portanto, muitos/as estudantes
dos cursos das Ciências Humanas e Sociais, principalmente
da História, passaram a trabalhar na Secretaria de Cultura e em
demais secretarias. Era possível encontrar os discentes atuando no
Teatro Sete de Abril, Biblioteca Pública Pelotense, nas escavações
arqueológicas dos casarões históricos e também no Museu.
Durante os quatro anos, entre 2001 e 2004, cerca de 25 estudantes
bolsistas, realizaram trabalho no Museu da Baronesa, envolvendo
os cursos de História, Letras, Artes Visuais e Ciências Sociais. As
atividades iniciaram com o “Domingo no Parque” proposta que
tinha como objetivo qualificar a visitação ao Museu e também ao
seu entorno arborizado, com visitas mediadas pelos estudantes.
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Mas o projeto se ampliou e ganhou proporções que extrapolaram
o domingo, pois havia inúmeras dimensões a serem trabalhadas
pela equipe. Além de estudantes, um conjunto de colaboradores/
as inspiradores/as foram responsáveis por trocar saberes e ideias
de trabalho, como artistas visuais, designers, trabalhadores/as da
limpeza, motoristas, pedreiros, mães-de-santo, músicos, atores/
atrizes, pesquisadores/as e muitos/as professores/as da rede pública.
A Ialorixá Mãe Nara de Xapanã3 foi uma dessas parceiras. Nas
conversas no Museu e em sua casa de religião Centro Africano Pai
Xapanã, com nossa participação em suas atividades afro-religiosas,
bem como nas entrevistas concedidas, foram referenciadas
informações importantes para pensarmos algumas possibilidades
de abordagem das religiosidades de matriz africana no Museu,
uma vez que a família Antunes Maciel era grande proprietária de
escravizados no século XIX. Nos projetos de educação patrimonial
que realizamos, havia momentos específicos em que abordávamos
o mundo mágico religioso africano a partir de saberes de Mãe Nara,
como as reflexões com as crianças junto aos ocutás, pedras sagradas
dos orixás, e a oficina de Dança Afro. Aliás, sobre esta última, é
fundamental falarmos da parceria com a ONG Odara4. O Grupo de
Dança Afro Odara foi importante para a formação e a construção
das práticas de educação patrimonial, principalmente através da
prática pedagógica da Dança Afro que estava conectada dentro
dos projetos. Ministrada pela professora Greyce Ribas, por meio da
3 A Ialorixá Mãe Nara de Xapanã, Nara Louro, mantém o Centro Africano Pai
Xapanã no bairro Humuarama na cidade de Pelotas. Segundo Carla Ávila, além
de ser mãe de santo, Nara foi “[...] fundadora da ONG Olojukan, que tem mais de
22 cursos de capacitação financiados por recursos públicos disputados em editais
do Governo Municipal e Estadual. Os cursos de artesanato, dança e culinária são
oferecidos a diversos públicos, de crianças a idosos. Mãe Nara também é uma
carnavalesca na cidade de Pelotas. Ela desenha as alegorias e compõe sambasenredos.” (ÁVILA, 2011, p. 53-54).
4 O Grupo de Dança Afro Odara é uma ONG, e foi criado em 2000, no contexto
do Cabobu, a festa dos tambores de Sopapo em Pelotas. Segundo sua ata de
fundação, o Odara tem “[...] o objetivo de resgatar e preservar as tradições afrobrasileiras, estimular os espaços destinados à defesa da cidadania através da
educação e assistência, desenvolver atividades voltadas à elevação da auto-estima
dos afrodescendentes” (ÁVILA, 2011, p. 40).
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dança era possível realizar reflexões sobre o respeito à diversidade,
à tolerância religiosa, as diferentes filosofias de compreensão do
mundo, a luta antirracista.
Outra referência fundamental foi Mestre Baptista5. Este mestre
griô6, foi quem forneceu, talvez, a linha mais importante para
a costura da expressão didática da nossa prática educativa com
jovens e adultos: o Sopapo. A equipe do Museu e Mestre Baptista
realizaram diversas trocas em conversas informais no espaço, e em
uma delas, que virou entrevista para o Banco de História Oral do
Museu, ele informou algo fundamental: o Sopapo nº1 da Oficina de
construção ocorrida no Cabobu, estava sob a posse da Secretaria
Municipal de Cultura.
O Cabobu, conhecido como a festa dos tambores, foi realizado
em duas edições, 2000 e 2001 em Pelotas. Idealizado e organizado
por Giba Giba (músico e compositor), tinha como objetivo celebrar
o Sopapo, conhecido também como atabaque-rei, hoje patrimônio
cultural da cidade. Mestre Baptista realizou uma Oficina de
construção dos Sopapos para esta festividade no ano de 1999. Nesta
oficina diferentes pessoas confeccionaram seus tambores para a
abertura do evento no ano de 2000 e foi feito um cortejo pelas ruas
5 Neives Meireles Baptista, conhecido como Mestre Baptista, foi motorista de
ônibus em empresa de viagem interestadual Teve protagonismo no carnaval,
iniciando no bloco do Bairro Santa Terezinha conhecido como “Nega Mafuça”
e mais tarde foi campeão do carnaval pela General Telles em 2004, na função de
Mestre de Bateria (MAIA, 2008, p.83-84).
6 Segundo Winny Choe: “A palavra griot é de origem francesa e denota a
princípio os genealogistas, contadores de história, músicos e poetas populares
dos grupos étnicos africanos Bambaras e Fulas na região do Mali. São etnias
que transmitem sua cultura através da tradição oral onde a palavra tem poder e
significado divino, possuindo compromisso com a verdade e a ancestralidade. São
homens e mulheres que possuem uma imagem social e política determinante no
funcionamento das sociedades do noroeste da África. O significado do griô remete
a uma sociedade baseada no diálogo entre os indivíduos e na comunicação entre as
comunidades ou grupos étnicos” (CHOE, 2010, P. 11). Posteriormente, o conceito
foi ressemantizado para o Programa Ação Griô Nacional, como fundamento para
políticas no campo da memória, educação e cultura, valorizando a tradição oral. O
programa Ação Griô nacional, começou em 2006, e desde então monumentalizou
diferentes mestres e mestras griôs em todo o país, sendo uma política importante
no reconhecimento da memória dos povos tradicionais no Brasil.
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do centro da cidade7. O Sopapo nº 01 desta Oficina foi doado à
Prefeitura, e fomos buscar o tambor na Secretaria com a finalidade
de colocá-lo no Museu. O encontramos já com alguns problemas
na sua estrutura, e solicitamos ao Mestre, que ele reformasse o
atabaque-rei. A partir de então, ele seria o elemento principal da
cultura material afro gaúcha que, dentro do Museu, utilizamos para
propor reflexões nos projetos de educação patrimonial. O tambor
foi a centralidade da abordagem crítica sobre as experiências
históricas das vidas em escravidão e liberdade. O Sopapo, foi
monumentalizado enquanto patrimônio, o atabaque-rei virou
destaque no Museu.
Na exposição permanente, ele também ganhou evidência. Uma
sala que continha armas, brasões e fardas militares foi desmontada.
Nada mais dizia para a comunidade da cidade aquela celebração
dos feitos e perfis militares das elites. Decidimos reformar a antiga
sala e a tornamos um espaço que abordava a tradição cultural
musical na cidade. Com isso, entre vários instrumentos, o Sopapo
ocupou o lugar de destaque no centro da sala, e já impunha na sua
presença um olhar indagador, com sua centralidade em meio aos
demais objetos como pianos, violinos, reco-reco, pandeiro, vitrolas
e livro de partituras. Imponente, presente na encruzilhada da casa,
pois esta sala mediava as conexões entre cômodos e pátio interno,
e, portanto, carregando toda a perspectiva ancestral da fertilidade e
força dessa representação nas entidades afro brasileiras, o atabaquerei cumpria a sua tarefa de celebrar a diáspora africana na cidade,
numa fecunda reflexão sobre outra história de Pelotas.
Durante o período em que atuamos no Museu, as incursões
pela Museologia foram inúmeras, assim como a formação da equipe
que contou com palestras e cursos ministrados por profissionais
7 Mario Maia concebe o Cabobu como um processo de reinvenção de uma
tradição percussiva, de fato, Giba Giba, importante ativista, músico e compositor
negro no RGS, retomou a trajetória do atabaque-rei, como é conhecido o Sopapo,
tornando-o elemento central da celebração de uma identidade afro-sul-riograndense. A palavra Ca-Bo-Bu faz alusão a três referências, tidos como mestres na
tradição de tocar o Sopapo: Cacaio, Boto e Buxa. Buxa foi integrante da Academia
do Samba no carnaval de Pelotas, e Cacaio e Boto compuseram a General Telles
(MAIA, 2008, p. 189).
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de diferentes áreas como Arqueologia, Arquitetura e Museologia8.
A participação da equipe da Baronesa no 8º Fórum Estadual de
Museus, realizado na cidade de Rio Grande em maio de 2002, foi
fundamental para nos inserirmos no debate a respeito da construção
do entendimento da prática da Museologia como função social.
Aliás, este foi o centro do debate daquele evento, que contou com a
participação de muitos intelectuais do país no campo da Memória
e dos Museus. O tema central era Museus e Globalização, e foram
questionadas as práticas dos espaços museológicos, bem como a
estrutura destinada a política do campo da memória no país. No
fim do evento foi escrita a Carta de Rio Grande, que teve como
título “Por uma política pública de inclusão social e democrática
para construção da memória nacional e preservação do patrimônio
cultural brasileiro” (DUARTE, 2013, p. 42-45). O evento e a Carta
de Rio Grande, foram tão importantes, que inspiraram futuramente
a construção do Plano Nacional de Museus em 20079. A equipe
do Museu Municipal da Baronesa, com uma dezena de pessoas,
participou ativamente desses debates, definindo suas práticas em
acordo com a chamada Nova Museologia, que entendia o Museu
como um espaço de função social, um espaço de educação, onde
o patrimônio passou a ser entendido como um “[...] terreno em
construção, fruto de eleição e campo de combate[...]” (CABRAL,
2002, p.1) entre as classes, o patrimônio como um espaço de poder.

8 Foram fundamentais diálogos e assessorias com profissionais de diversos
campos, como mencionado, destacando-se os feitos com Beatriz Ana Loner,
Ester Gutierrez, Pedro Paulo Funari. Ainda, foi importantíssima a curadoria que
recebemos do professor e pesquisador Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha,
que veio direto da Bahia, para problematizar e pensar as formas de inclusão da
história do povo negro nos museus. Contato que iniciou com a participação de
pessoas da equipe do Museu em Seminário do Museu de Arqueologia e Etnologia
da USP - MAE na cidade de São Paulo em 2003, e que depois findou com a vinda
de Marcelo para Pelotas, onde ele ficou uma semana assessorando a equipe do
Museu da Baronesa. Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha é Coordenador do
Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia.
9 Brasil. Ministério da Cultura. Política nacional de museus / organização e
textos, José do Nascimento Junior, Mário de Souza Chagas. – Brasília: MinC, 2007.
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Como contraponto à história das elites, que marcara a narrativa
do Museu desde sua fundação, efetuamos exposições temporárias
e a inserção da narrativa do protagonismo negro na exposição
permanente. Em relação à exposição permanente, poderíamos ter
avançado mais, mas faltou fôlego devido às inúmeras demandas.
Elegemos a documentação museológica e a salvaguarda do acervo
também como prioridades, construindo a reserva técnica e um
centro de documentação, assim como investimos na pesquisa de
forma constante. Praticamos a democratização do acesso a partir
dos sábados de passe-livre para receber aqueles/as que não podiam
pagar o ingresso, e aos domingos, em parceria com a equipe da
Secretaria de Cultura, celebrávamos o projeto Domingo no Parque,
que realizava diferentes atrações à comunidade, como música,
teatro, oficinas, etc.
Mas, fundamentalmente, a partir de atividades orgânicas
de educação popular, entendida na perspectiva de Paulo Freire
enquanto educação libertadora, que problematiza a realidade
(FREIRE, 1987), realizamos um conjunto de práticas pedagógicas
que tinha como epicentro o debate sobre o patrimônio. Foram
três projetos de educação patrimonial organizados pela equipe do
Núcleo de Educação Patrimonial, o NEP. Um projeto com o chamado
grupo da “terceira idade”; um projeto com as escolas estaduais que
tinham turmas noturnas; e outro com as terceiras séries do antigo
ensino fundamental das escolas da rede municipal conhecido como
“O legal no Museu é...”. Cabe destacar, que estes projetos chamaram
muita atenção da comunidade acadêmica do campo da Museologia.
Em 2004, fomos convidados por Odalice Priosti10, a apresentar
nossa experiência no III Encontro Internacional de Ecomuseus e
Museus Comunitários, ocorrido em Santa Cruz no Rio de Janeiro.
Foi um evento importantíssimo, em que estiveram presentes as
10 Odalice Priosti foi uma referência importante na área da Museologia. Foi
diretora do Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro, principal entusiasta
e uma das fundadoras da ABREMC - Associação Brasileira de Ecomuseus e
Museus Comunitários, sendo a primeira presidenta entre 2006 e 2009. Também
foi Vice- Presidenta e Conselheira do MINOM - Movimento Internacional para
uma Nova Museologia.
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referências do campo museológico do país, das Américas e da
Europa. Foi lá, neste evento, que nasceu a ABREMC – Associação
Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, e participamos
desta fundação junto com outros/as 150 profissionais, assinando a
ata do dia 15 de setembro de 2004. Nosso projeto foi muito elogiado
no evento, um marco referencial para entendermos a dimensão
daquela experiência no Museu Municipal Parque da Baronesa na
época.

O projeto “O legal no Museu é…”
A partir de agora, realizaremos a abordagem em específico
do projeto “O legal no Museu é..”, que atendeu em dois anos um
número aproximado de vinte escolas, e mais de mil crianças de
diferentes regiões da cidade de Pelotas. O projeto se constituía
em três momentos: um momento de diálogo e qualificação com
educadores/as; um momento de visita àescola onde iríamos realizar
a atividade na semana, em que as crianças dialogavam com oficinas
de memória a partir de fotografias e objetos pessoais deles/as, e
com auxílio de intervenção teatral de um/a personagem; um último
momento em que ocorria a visita ao museu, a oficina de dança afro,
a intervenção teatral, e as atividades de desenho e música.
O primeiro momento se configurava em um espaço de diálogo
com educadores/as que haviam inscrito suas turmas e agendando
a participação no projeto. Todos/as educadores/as que seriam
atendidos com suas turmas no devido semestre do ano realizavam
este encontro coletivo com a equipe da Baronesa, que durava dois
turnos. Entendíamos que a educação patrimonial deveria buscar
trabalhar o antes, o durante e o depois da visita ao Museu, o que
tornava fundamental estarmos afinados/as com educadores/as
das turmas. Neste sentido, explicávamos como seria a atividade,
evidenciando os objetivos reflexivos que buscaríamos alcançar
com as crianças. Tínhamos a compreensão de que as atividades no
Museu deveriam estar articuladas com as atividades desenvolvidas
na escola e que as ações deveriam ser interdisciplinares. O
momento de diálogo com educadores/as das então terceiras séries
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do ensino fundamental, era formativo para todos e todas, inclusive
para a equipe do Museu. Em uma destas atividades formativas,
recordamos que uma jovem educadora de uma escola do interior
de Pelotas, exercitou com a turma a matemática, calculando quanto
gastariam com passagens se fossem pagar o ônibus até o Parque
da Baronesa; logo após, a sociologia, evidenciando o quanto uma
família gastaria de dinheiro neste passeio e a hipótese de isto
inviabilizar a visita. Para trabalhar a disciplina de português, houve
a redação de uma carta para a equipe do Museu. Assim, o Museu
para a educadora, não ficou reduzido ao campo da História, mas
ampliou-se para outros temas, fundamentalmente discutindo a
desigualdade social no Brasil.
Um ponto fundamental para esta atividade foi o diálogo sobre
as concepções de patrimônio. Concepção esta que estava muito
atrelada à ideia do exótico, dos monumentos, dos símbolos do
passado das elites dominantes e este era um ponto de partida de
nossa atividade de qualificação. Rever o significado de patrimônio,
o entendendo como uma construção social, mas também política
e científica, uma arena de lutas (PRATS, 1998). Neste sentido,
realizávamos a “oficina do objeto”, em que refletíamos sobre
diferentes concepções de patrimônio, permitindo que as pessoas
relatassem suas experiências, seus objetos como portadores de
memórias, de profundas subjetividades, individuais e coletivas.
Interessante que, a partir de um instrumento avaliativo que
entregávamos no final da atividade, podemos perceber a fala de uma
educadora que ressaltou justamente esta dimensão do patrimônio
como vinculado ao pertencimento, inclusive aos saberes populares:
“O programa pensado pelo grupo é extremamente interessante.
Eu jamais me imaginaria passando duas tardes em um museu sem
cansar. Foi muito interessante. [...] ‘O Legal no Museu é…’ realmente
nos fez pensar em novas possibilidades de apresentar um museu. É
saber que os saberes populares também são patrimônios.11

11 Documentos administrativos 2004. Centro de documentação do Museu
Municipal Parque da Baronesa. Dia 15/04/2004.
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O próximo passo, era a contação de outra história de Pelotas,
diferente da história tradicional, ou seja, a história social da
escravidão, dos povos originários, dos grupos populares (ALALAM, 2008). Assim, entendendo que um dos principais
problemas apresentados por educadores/as era o de falta de
acesso a bibliografias recentes, formulamos os Cadernos de
Educação Patrimonial, resultado do programa de pesquisa que a
equipe do Museu realizava nos arquivos da cidade. Então, nesta
atividade fazíamos a entrega destes Cadernos, para que assim os/as
educadores/as tivessem um material alternativo para pesquisa. Na
abordagem de outras histórias da cidade, chamava muita atenção
quando descobriam que, próximo ao lugar do então hoje chafariz da
Fonte das Nereidas, na praça Coronel Pedro Osório, havia no início
do século XIX um pelourinho. Esse instrumento de justiçamento
de escravizados/as era símbolo de autonomia administrativa e,
toda Freguesia que passava a Vila, título que era anterior à cidade,
deveria erguer um pelourinho (GUTIERREZ, 2004, p. 151). A
reflexão sobre o pelourinho instigou uma estudante de artes que,
ao participar do projeto como observadora, buscou montar junto
com seu grupo de teatro uma intervenção teatral em que mostrasse
a triste realidade daquele monumento que ali existia. Na semana
após o nosso curso, lá estava a educadora e o grupo de teatro no
meio da Praça fazendo uma intervenção teatral provocando a
população que passava por lá em pleno horário de trabalho. Isto
é educação patrimonial, isto é posicionar-se criticamente perante
as desigualdades, como afirmou outra educadora em sua avaliação
escrita: “Achei muito bom o projeto, principalmente o outro lado
da realidade da época, que nunca veio à tona, e não apenas para o
nosso aluno, mas até para nós educadores, pois são informações
que não se encontram em nenhuma documentação.”12. Diria outra
educadora: “O comprometimento com o social é que faz o trabalho
consequente!”13. Encerrávamos o primeiro turno, com uma oficina
12 Documentos administrativos 2004. Centro de documentação do Museu
Municipal Parque da Baronesa. Dia 13/8/2004.
13 Documentos administrativos 2004. Centro de documentação do Museu
Municipal Parque da Baronesa. Dia 15/04/2004.
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de dança afro em parceria com Greyce Ribas, do Odara, em que
buscávamos fazer educadores/as refletirem sobre intolerância
religiosa, racismo, diversidade cultural, e a respeito da importância
de estudarmos a diáspora africana.
No outro turno, finalmente realizávamos a aguardada visita
ao Museu. Mas com surpresas, pois educadores/as acabavam
encontrando personagens da época no interior do Museu. Mas este
teatro não era apenas para contemplar, era pautado por interação
com os/as visitantes, que se viam no meio de situações cotidianas
tendo que se posicionar: como em diálogos sobre liberdade entre
senhores e escravizados e nas conversas da baronesa sobre as festas
da casa e papéis de gênero. Uma educadora comentou na época: “O
projeto é muito bom, principalmente a parte em que os personagens
misturavam-se aos ouvintes!”14 .
Ainda no segundo turno de atividades com educadores/as, por
meio de uma parceria com estudantes do curso de Biologia da UFPel,
ocorria uma visita guiada pelo Parque, evidenciando as riquezas da
fauna e flora do lugar, ampliando a abordagem para as ciências da
natureza. Encerrávamos de fato o dia com uma avaliação em grupo,
dialogado e realizado de forma escrita, e geralmente convidávamos
algum/a educador/a que já tivesse participado do projeto para
realizar a abordagem do antes, durante e depois da visita ao Museu
da Baronesa. Dizia uma educadora: “Amigos. Apesar de dizerem
que hoje seria um dia de azar (sexta-feira 13), devo dizer que tive
sorte. Passei uma tarde muito agradável. Gostei muito da recepção,
dos esclarecimentos, informações. Agora estou vendo o Museu da
Baronesa com olhos atentos, querendo saber mais”. A esperança
nestes diálogos com educadores/as era notória, como podemos
ver neste registro avaliativo: “Este projeto “O Legal no Museu é...”,
achei o máximo. Fiquei muito satisfeita e cheia de esperança com
este grupo de novos professores com idéias revolucionárias. [...]
Toda vez que participo de um projeto tão criativo como este fico
pensando que estou no caminho certo”.
14 Documentos administrativos 2004. Centro de documentação do Museu
Municipal Parque da Baronesa. Dia 13/8/2004.
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Posteriormente, chegava o segundo momento do projeto: a vez
da semana de atendimento de cada turma da escola agendada. Era
uma turma por semana e a atividade durava cerca de uma hora
e meia. Na terça-feira, chegava a Kombi da Secretaria de Cultura
levando nossa equipe até a escola. Na chegada, já chamava a atenção
dos/as estudantes o movimento diferente no ambiente escolar.
No primeiro momento da atividade, propúnhamos que a
turma sentasse em círculo. Previamente, havíamos solicitado à
professora que pedisse às crianças que levassem um objeto seu que
achassem importante para suas vidas. Esta solicitação iria compor
a Oficina do Objeto, em que buscávamos desconstruir a ideia de
objeto de memória e de museus vinculado sempre ao raro, caro ou
exótico, ampliando assim a ideia de patrimônio. Cada estudante
era convidado/a a expressar qual história ou memória havia por
trás de cada objeto. Apareciam fotografias, brinquedos, roupas de
quando eram bebês, dentre outras coisas. Certa vez, foi incrível o
protagonismo de um estudante na Colônia de Pescadores Z3, que
trouxe uma rede e nos contou que aquilo era importante pois havia
aprendido com o pai a construir de forma artesanal aquele objeto
e que estava vinculado ao “ganha pão” da comunidade. Juntavase ali o valor do patrimônio de uma comunidade e sua resistência
perante a vida, com o valor sobre a tradição em específico daquele
trabalho da pesca. Estava exposto, com aquela criança e sua
narrativa, os saberes, os ofícios, os modos de fazer enraizados
no cotidiano da comunidade, o intangível, ou seja, a noção de
patrimônio imaterial. No fim da Oficina, montava-se uma pequena
exposição sob as classes da turma, com os objetos trazidos, e as
crianças eram convidadas a identificar cada objeto com legendas,
sendo trabalhado pela Equipe a forma de preservação e catalogação
nos museus, para que entendessem o processo de musealização.
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Imagem 01 - Fotografia de Erich Macias, 2003.

Após a atividade da Oficina do Objeto, outra surpresa os/as
esperava. Surgia uma personagem: a memória. Um integrante da
equipe do Museu encenava a personagem, que carregava nas roupas
e em um saco de estopa, diversos objetos, mas também em suas
falas relatava o poder do patrimônio imaterial. Entrava na sala a
personagem Memória, tocando gaita de boca e arrastando seu saco
de memórias, deparando-se com a exposição de objetos, passava
a indagar as crianças acerca daqueles “tesouros” encontrados.
Era uma etapa muito interessante, pois as crianças convidavam e
guiavam a personagem na exposição que eles/elas haviam criado.
Consolidado este trabalho, a equipe se despedia convidando as
crianças para a visita ao Museu, que ocorreria dois dias depois, nas
quintas-feiras.
Chegava assim, o terceiro momento do projeto. Na quintafeira, recebíamos a escola que era conduzida para o Museu a partir
de ônibus cedido pela Secretaria Municipal da Educação. A turma
chegava e era recebida pela Equipe do Museu no salão de festas.
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Euforia e ansiedade são palavras que podemos usar para descrever
este momento de reencontro. Havia muita expectativa pelo o que
iria acontecer, e as crianças eram convidadas a sentarem conosco
em círculo. No primeiro momento, era realizada uma contação da
história de Pelotas, que era feita através de imagens impressas no
formato A3 e que era passada de mão em mão. Esta outra história,
diferente da tradicional, era contada com o protagonismo focado
nas experiências do povo negro local. Por si só, esta outra narrativa
já chamava a atenção.
Após a contação da história da cidade, a Equipe por meio de
um Ocutá, em que as crianças eram convidadas a tocar a pedra para
sentirem a temperatura, estando fria continha energia, abordavam
o mundo mágico religioso yorubá e o mito da criação do mundo
por Olorum. Em seguida, eram abordadas outras compreensões,
como a tupi guarani e depois a cristã, evangélica, mostrando a
existência de diferentes crenças religiosas. A ideia era convidar os/
as estudantes a combaterem o racismo, a intolerância religiosa e
respeitarem as crenças uns dos outros. Essa atividade ocorria antes
da dança afro realizada por Greyce Ribas, do Grupo Odara. Com
som mecânico, em que músicas de compositores/as negros/as eram
veiculados, e com o acompanhamento do Sopapo, as crianças eram
convidadas a dançar, reconhecendo nos movimentos a presença
do cotidiano, do trabalho, dos orixás e dos modos de viver e
compreender o mundo a partir de uma perspectiva africana.
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Imagem 02 - Fotografia de Erich Macias, 2003.

Após este momento, as crianças realizavam um lanche e se
preparavam para a visita ao Museu. Na visita, mediada por algum/a
integrante da Equipe do Museu da Baronesa, problematizávamos
objetos e narrativas enquanto passávamos pelas salas, e uma
surpresa os aguardava. Primeiramente, surgia a personagem da
Memória, que novamente os encontrava, dizendo que surpresas os
aguardariam, no caso, passado e presente se misturariam na visita.
Assim, em determinadas salas, os/as estudantes se encontravam
com personagens da época, e eram convidados/as a participar dos
diálogos, interagindo com determinadas situações. Situações como
as da presença da Baronesa que no quarto dialogava sobre os papéis
de gênero e raça no século XIX; a presença de uma ama de leite
chamada Clara, que através de contrato de trabalho por promessa
de liberdade não cumprida pelo Barão, pretende partir em fuga
para um quilombo; a presença do escravizado Conrado, que conta
suas memórias sobre o continente africano e as perversidades do
tráfico transatlântico de escravizados; a presença do Barão, que
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demarcava uma contundente postura patriarcal na casa. Enfim,
eram personagens e situações que, calcadas em vasta bibliografia,
problematizavam as relações inerentes à escravidão, ao gênero,
a classe, aos valores e as lutas por liberdade. Era um momento
muito interessante, que fez emergir diferentes situações, como a
que ocorreu quando uma turma deu as mãos para a escravizada
Clara e queriam a levar para o ônibus a fim de ajudar na fuga para
a liberdade, para o quilombo.

Imagem 03 - Fotografia de Erich Macias, 2003.

Esta teatralização, era embasada na perspectiva do Teatro
do Oprimido, de Augusto Boal (BOAL, 1975), em que o teatro
é entendido como atuação política, as pessoas são convidadas
a intervir, tomar decisões, a serem protagonistas da encenação e
não apenas contemplar. Numa analogia à obra de Bertolt Brecht,
Boal sintetiza assim: “[...] o espectador já não delega poderes aos
personagens nem para que pensem nem para que atuem em seu
lugar. O espectador se libera: pensa e age por si mesmo! Teatro é
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ação! Pode ser que o Teatro não seja revolucionário em si mesmo,
mas não tenham dúvidas: é um ensaio da revolução!” (BOAL, 1975,
p. 181).
Por fim, a visita encerrava novamente no salão de festas, onde os/
as personagens se descaracterizavam, tirando o figurino, mostrando
que tudo era uma brincadeira. O que era uma preocupação, pois
queríamos que as crianças entendessem que não queríamos criar
uma realidade do passado, que era tudo uma problematização,
reflexão sobre o que poderia ter ocorrido. Assim, propúnhamos um
desenho coletivo, em que eles e elas eram convidados/as a desenhar
e pintar o que mais haviam gostado, afinal “O legal no Museu é…”
. Era uma tentativa de registrarmos uma avaliação das atividades
a partir do olhar da criançada. Enquanto isso, os/as professores/as
também eram convidados/as a preencher uma avaliação sobre as
diferentes etapas desenvolvidas no projeto. Por último, as crianças
e a Equipe do Museu cantavam uma música, com base no violão
e no Sopapo, uma composição que fora produzida especialmente
para o projeto e suas reflexões. Encerrava-se assim, ao final da
tarde, a última etapa do projeto. Restava aos/as educadores/as das
turmas continuarem suas reflexões nas escolas.
Após fecharem-se as portas, cerrarem-se as janelas do Museu,
passada uma intensa tarde de atividades, nós também realizávamos
nossas avaliações sobre a ação transcorrida, sobre a escola e os/
as estudantes que havíamos recebido. Era o tempo de pensar a
prática, experiência esta que continuava sendo debatida na parada
de ônibus ou, como muitas vezes, nas longas caminhadas a pé até o
ICH, pois era hora de ir “para aula”. Era o ciclo de formação de cada
um e de cada uma daquela equipe, no seu ritmo, no seu compasso,
e assim nos formamos educadores/as.
É recorrente e de amplo domínio a afirmação de que a
Universidade deve se basear no tripé ensino, pesquisa e extensão.
Testemunhamos a importância dessa articulação que foi tão
marcante na nossa formação e que talvez tenha sido decisiva para
muitos/as de nós na reafirmação da escolha por ser professor/a
de História. A conjuntura política nacional daquele início dos
anos 2000 não era animadora e, ao começarmos a graduação,
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não tínhamos ideia do quanto ela modificaria nossas trajetórias.
Mas vivenciamos estas práticas numa perspectiva engajada, de
atuação social, o que nos permitiu uma experiência inigualável,
revolucionária na vida de cada um/a. E até hoje, de forma saudosa,
partilhamos muitas destas histórias e memórias, sendo inspiradoras
para as nossas práticas nos últimos 20 anos, celebradas em todo
espaço em que atuamos.

Imagem 04 - Fotografia acervo pessoal Caiuá Cardoso Al-Alam, 2003.
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A História e a
construção de uma
trajetória
Taiane Mendes Taborda
Ao receber o convite para participar dos eventos em
comemoração aos 40 anos do curso de Licenciatura em História,
da Universidade Federal de Pelotas, imediatamente me pus a
lembrar, justamente tarefa de quem se dedica a historiar. E desde
então cá estou no esforço científico de revisitar a minha trajetória
e de fabricar-me nessa narrativa, auxiliada por Le Goff (1990) que
me lembra que a história-testemunho sempre esteve presente no
desenvolvimento da ciência histórica. Mas não é fácil narrar a si
mesmo, afinal escrever é “se mostrar”, se expor, fazer aparecer seu
próprio rosto perto do outro” (FOUCAULT, 1983, p. 156).
Ao mesmo tempo, ter a oportunidade de compartilhar com
alunas e alunos do curso um pouco da minha caminhada como
professora e pesquisadora me fez valorar as minhas próprias
experiências profissionais, pois a lembrança “remete o sujeito a
observar-se numa dimensão genealógica, como um processo de
recuperação do eu, e, a memória narrativa, como virada significante,
marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços” (SOUZA,
2007, p. 63). A trajetória de vida pode ser entendida como
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um conjunto de eventos que fundamentam a vida de uma pessoa.
Normalmente é determinada pela frequência dos acontecimentos, pela
duração e localização dessas existências ao longo de uma vida. O curso de
uma vida adquire sua estrutura pela localização desses acontecimentos e
pelos estágios do tempo biográfico. (BORN, 2001, p. 243).

Ancorada por esse conceito, costuro aqui algumas escolhas
memoriais, consciente de que me aproprio do que já não me
pertence, que puxo uma rede carregada de representações
ideológicas, conforme nos diz Ecléa Bosi (2004).
Esta narrativa sobre a minha trajetória profissional se assenta
nas falas proferidas nas jornadas em comemoração aos 40 anos
da Licenciatura em História da UFPel, completados no dia 28 de
maio de 2021 e da participação no projeto “Memórias em formação
para o ensino de História”, realizado no segundo semestre de 2021.
Para a construção desses diálogos, como egressa do curso, muito
me valeu o memorial da vida acadêmica elaborado para a seleção
do Doutorado em História do Programa de Pós-Graduação em
História da UFPel, realizado em 2019.
O memorial me proporcionou abrir o baú das recordações,
identificando as escolhas que levaram a determinados patamares
profissionais em detrimento de outros e revelando a personalidade
individual que advém destas memórias (CANDAU, 2012).
A escolha pela História surgiu depois de um ensino médio
técnico em informática no qual a área das Ciências Humanas foi
desdenhada pela matriz curricular. Apesar dos esforços financeiros
dos meus pais para pagar o Colégio Santa Margarida, eu logo entendi
que o mundo da programação não era o meu. Filha de funcionários
públicos do SANEP, assalariados, provendo quatro filhos, o
investimento em educação sempre foi curto. Minhas possibilidades
estavam depositadas no ingresso em uma universidade pública
por meio de vestibular. E foi no curso preparatório para a prova de
seleção da UFPel que fui apresentada à História e imediatamente
soube o caminho que queria seguir. Amor à primeira vista, eu diria.
Ingressei no curso de Licenciatura Plena em História da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no ano de 2002. Foram
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quatro anos conhecendo autores clássicos, aprofundando
discussões, adentrando o mundo da pesquisa. Desde o primeiro
momento, engajei-me nos projetos de extensão para experienciar a
História também fora da sala de aula.
A primeira oportunidade surgiu já no segundo semestre
da faculdade, no Hospital Escola da UFPel (HE), através de um
estágio remunerado na Fundação de Apoio Universitário (FAU)
para trabalhar no serviço de arquivo médico e estatística. Com
carga horária de 44 horas semanais, era preciso organizar os
prontuários médicos por ordem alfabética, ano e área médica, além
de atender as solicitações de pesquisa. Não raro me detinha nas
histórias descortinadas naqueles documentos, tentando vislumbrar
aquelas pessoas cujos dados de internação estavam ali anotados. Lá
permaneci de julho de 2002 até março de 2003. Apesar de renovado
o contrato de estágio por mais seis meses, a extensa carga horária
a ser cumprida e o pouco tempo para as leituras e trabalhos do
curso, fizeram-me optar pela saída do HE. Procurando me inserir
em outro projeto que permitisse mais tempo para os estudos,
voluntariei-me no Museu da Baronesa, atividade que ampliou
conceitos sobre memória, patrimônio e história de Pelotas, além de
proporcionar momentos de explanação aos visitantes.
Em agosto de 2003, surgiu nova oportunidade de estágio
remunerado numa parceria da UFPel com a prefeitura de Pelotas.
Sob a supervisão do professor Fábio Vergara Cerqueira, eu e outros
três colegas da graduação começamos as atividades de higienização,
organização e conservação de documentos históricos da prefeitura
de Pelotas, guardados no prédio do almoxarifado. À medida que ia
tendo mais contato com documentos históricos, mais se edificava
o meu interesse pela pesquisa e pela tarefa do historiador de
interpretar, à luz da teoria, os vestígios do passado.
Depois de meses envolvida com a pesquisa documental
material, no entanto, eu ansiava pelo contato com fontes não
materiais, como a história oral. A chance veio com o convite da
professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira para voluntariar junto
ao acervo de 191 peças históricas da antiga Companhia Telefônica
Melhoramento e Resistência (CTMR). Além da catalogação e da
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montagem da reserva técnica, participei das entrevistas com os exfuncionários e ex-funcionárias da companhia, sendo responsável
também pela etapa de transcrição. Assim nascia o “Museu de
Vozes”, que abriu as portas para a história da companhia através da
oralidade. A atuação nesse projeto oportunizou leituras e prática
sobre o método de História Oral, vinculando-me fortemente à
essa metodologia. Conforme as entrevistas iam ocorrendo, eu me
apropriava da elaboração do roteiro, da preparação do material
necessário, da interação com o(a) entrevistado(a), das técnicas de
transcrição (ALBERTI, 2005) e me identificava cada vez mais com
a história oral, pois conforme nos diz Portelli (2016, p.10):
Ao contrário da maioria dos documentos históricos, as fontes orais não
são encontradas, mas cocriadas pelo historiador. Elas não existiriam sob
a forma em que existem sem a presença, o estímulo e o papel ativo do
historiador na entrevista feita em campo. Fontes orais são geradas em
uma troca dialógica, a entrevista: literalmente, uma troca de olhares.

Ainda vivia esse encantamento, quando comecei, de fato, a
exercer a docência em 2004. Um verdadeiro desafio se apresentou
quando vi a possibilidade de ingressar em uma instituição centenária
da rede privada, o Colégio Gonzaga, com turmas do Ensino
Fundamental II. Ao mesmo tempo em que sentia curiosidade pelo
processo de ensino-aprendizagem, questionava-me o quão cedo
isso poderia estar acontecendo, uma vez que iria apenas iniciar o
3º ano da graduação. Minha inserção na docência, entretanto, foi
uma experiência tão apaixonante que me deixou convicta de que
era a vivência mais sublime que a Licenciatura em História me
proporcionava.
Na sala de aula, frente a frente com alunos da antiga 5ª série,
atual 6º ano, percebi a grandiosidade que o ensino tem na formação
intelectual e pessoal dos alunos. Era evidente o desenvolvimento
do senso crítico e da capacidade analítica que a disciplina
possibilitava àqueles seres curiosos, bem como o impacto que a
atuação como professora tinha na transformação de realidades,
instrumentalizando educandos para uma reflexão crítica sobre as

103

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

identidades próprias e alheias (CERRI, 2011), um dos intentos do
ensino de História.
Sem abandonar o interesse pela pesquisa, procurei incentivar
os alunos a pesquisarem, a serem protagonistas das suas
aprendizagens, serem eles mesmos os sujeitos que investigam o
passado, construindo conhecimento sobre as fontes históricas, a
importância do documento histórico e do trabalho do historiador,
a conservação do patrimônio, a narrativa a partir das interpretações
das pistas deixadas pelos antepassados. Foram inúmeros projetos,
alguns inspirados em meus próprios professores da graduação, a
quem eu respeito e admiro.
Um deles foi a “Feiras das Nações”, na qual os alunos traziam o
resultado da pesquisa sobre a cultura de diferentes países de forma
criativa. Impactada pela metodologia da história oral, desenvolvi
junto aos educandos o projeto “História Oral, História Viva”. Nele
o período Vargas foi trabalhado através das memórias de pessoas
mais velhas, integrantes das famílias deles, as quais deveriam
entrevistar. Para tanto os alunos participaram de oficinas de história
oral, onde aprenderam a elaborar um roteiro de perguntas, técnicas
de entrevista e transcrição. Ao final, produziam um texto no qual
analisavam as respostas e apresentavam para a turma.
A dinamicidade desses projetos objetivava a aproximação dos
alunos com a História, a conexão das narrativas dos livros com a
realidade à sua volta e isso me rendeu um aumento significativo
de carga horária na instituição. Desse modo, planejei ao longo dos
anos, aulas, trabalhos, saídas de campo, avaliações e tudo mais que
compõe a práxis de quem ensina de forma que pudessem auxiliar
a formação da consciência histórica, uma resposta intelectual à
“carência humana de orientação do agir e do sofrer os efeitos das
ações no tempo” (RÜSEN, 2001, p. 30).
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Figura 1: Aula de mumificação para alunos do 6º ano de Ensino Fundamental II, 2005.
Fonte: acervo pessoal da autora

Figura 2: Alunas do 9º ano do Ensino Fundamental II apresentam resultado de pesquisa
sobre o período da ditadura civil-militar, 2014.
Fonte: acervo pessoal da autora
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Figura 3: Construção de álbuns de memórias, depois da prévia abordagem do conceito,
pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, a partir da pergunta “o que eu quero
lembrar?”, 2015.
Fonte: acervo pessoal da autora
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Figura 4: Alunos do 1º ano do Ensino Médio participam de roda de conversa sobre temas
de sua escolha, 2016.
Fonte: acervo pessoal da autora

Figura 5: Oficina de fotografia, memória e leitura imagética no contexto da Revolução
Industrial para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, 2020.
Fonte: acervo pessoal da autora

107

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

A sala de aula e o contato com alunas e alunos de diferentes
idades me instigaram a ser uma professora-pesquisadora sempre
em busca de construir momentos que propiciassem às alunas e aos
alunos uma via de orientação para a vida prática. Sem dúvida, a
grande aliada nesse contexto foi a paixão nutrida pelo processo
de ensino-aprendizagem e a relação dialógica que a profissão
possibilita.
Embora cada vez mais os cenários escolares sejam pautados por
um controle mais rígido sobre o planejamento, a distribuição de
conteúdos e a avaliação, é possível encontrar searas de autonomia.
A experiência adquirida ao longo dos anos foi apresentando
alternativas ao engessamento da práxis e brindando novas
expectativas em relação ao fazer de professora, sempre entremeado
com períodos de volta às leituras acadêmicas e a produção científica.
A importância do vínculo eu aprendi ainda como aluna de
professoras e professores que acentuaram a minha paixão pelos mais
variados períodos da História. Destaco aqui a professora Beatriz
Ana Loner, o professor Mário Osório Magalhães, a professora Maria
Letícia Mazzucchi Ferreira, o professor Fábio Vergara Cerqueira e
a professora Lorena Gill, responsável por me conduzir no mundo
da pós-graduação sendo uma incentivadora incansável e marcando
definitivamente a minha trajetória. A identificação com aquela
mulher, mãe, professora, pesquisadora foi instantânea quando fui
apresentada à História Contemporânea por ela e selou uma bonita
amizade.
Assim, foi com a monografia de conclusão de curso em
2006 que teve início a relação de orientação pautada no respeito
e no afeto e resgatou o meu contato com a fonte documental.
Denominada “A moda sem freios: o estudo dos signos de libertação
da mulher pelotense no início da década de 1920” buscava
vislumbrar, por meio de publicações impressas (jornais e revistas),
o comportamento feminino entranhado no vestir-se. Foi durante
essa pesquisa que me deparei com a revista Illustração Pelotense e
suas páginas recheadas de informações sobre o recôndito feminino
o que, mais tarde, eu exploraria melhor no mestrado.
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Nos anos que se seguiram, o universo escolar e seus
desdobramentos me abarcavam de tal maneira que fiz uma
especialização, concluída em 2008, em Gestão Escolar, pela
Universidade Castelo Branco, para aprofundar leituras sobre o
funcionamento institucional. Apesar disso, procurava manter o
vínculo com a produção histórica, participando de eventos como
simpósios e congressos por meio dos quais me mantinha atualizada
nas discussões historiográficas.
O retorno à academia se deu quando fiz a seleção para o
ingresso no mestrado do Programa de Pós-Graduação em História
da UFPel (PPGH). A temática da História das Mulheres e as relações
de Gênero observadas por meio das páginas da revista Illustração
Pelotense, que tanto tinha despertado o meu interesse durante a
pesquisa para o trabalho de conclusão da licenciatura, levou-me
mais uma vez a interagir com as fontes materiais.
Mesmo mantendo extensa carga horária na docência, o que me
fez recusar uma bolsa oferecida pelo programa, busquei o maior
envolvimento possível com as atividades discentes, participando
de eventos e publicando em seus anais. Novamente, contando com
as contribuições seguras da professora Lorena Gill, a dissertação
defendida em setembro de 2012, sob o título “Senhorinhas
perfeitas: a representação de mulher ideal através das páginas
da revista Illustração Pelotense na década de 1920” (TABORDA,
2012) interseccionava mulheres, imprensa, representação e gênero.
Ainda em 2012, ingressei como servidora pública do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul na área do magistério,
permanecendo até 2015. Apesar de ter prestado concurso público
para professora de História, fui designada para lecionar Geografia
no Colégio Militar Tiradentes, fato comum e permitido no exercício
do ofício nos quadros do governo do estado que direciona suas
professoras e professores para suprirem as carências das escolas
dentro das grandes áreas, nesse caso, as Ciências Humanas. Essa
situação, que exigia diariamente um estudo aprofundado de novos
conteúdos, aliada à maternidade inesperada, me levaram a optar
pela exoneração e concentração da atuação no setor privado, no
qual ainda permaneço como professora.

109

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

A aprovação do Curso de Doutorado do PPGH da UFPel, no
final de 2018, coincidiu com um momento da minha vida pessoal
em que eu ansiava por retornar aos estudos acadêmicos, podendo,
inclusive, dedicar-me com mais tempo às leituras, pesquisas e
escritas dada a minha concentração em apenas uma escola. Ao
refletir sobre a minha trajetória, senti-me compelida a desenvolver
um projeto que viabilizasse outra vez a metodologia da história
oral temática e seus vários olhares (GILL e SILVA, 2016), mas que
abarcasse igualmente a pesquisa documental.
A influência de longas horas de conversa com a matriarca da
família desde a infância, minha avó Maria, sobre o trabalho operário
e a Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, concedeu-me a temática
para o desenvolvimento do projeto de tese para a seleção.
A escolha do tema era pertinente também em função da ampla
documentação fornecida pelos processos trabalhistas da Justiça do
Trabalho de Pelotas que envolveram a fábrica ao longo dos anos de
1940, 1950, 1960 e 1970 até a sua falência e fechamento definitivo
em 1974. Sob a guarda do NDH-UFPel, o acervo conta com cerca
de 2.062 processos e, juntamente com entrevistas feitas com exoperárias da companhia, constituem as principais fontes para o
estudo sobre as experiências cotidianas de trabalho das operárias
da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense e as suas formas de luta
por direitos.
À medida em que a pesquisa avançava fui percebendo o quanto
as histórias daquelas mulheres operárias se imbricavam com a
minha. Suas extensas jornadas de trabalho remunerado coroadas
pela sequência de trabalho não remunerado em casa. O acúmulo
de trabalho invisível me identificava com as mulheres visibilizadas
na minha pesquisa. A permanência das péssimas condições de
trabalho a que as mulheres são submetidas atravessa gerações. São
elas as responsáveis pelo asseio da casa, pelos trabalhos de cuidados
de filhos e familiares, pelo preparo de alimentos, pelas compras
que abastecem as dispensas. A dupla jornada, naturalizada nos
discursos socialmente construídos da divisão sexual do trabalho,
liberou os homens para melhor se colocarem no mercado de
trabalho e atrelou as mulheres às funções mais desvalorizadas.
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Historicamente, a docência é uma atividade vinculada às
mulheres por sua relação direta com a suposta habilidade feminina
em educar, uma vez que é o que se espera das mães. Tal consenso deu
à educação um caráter eminentemente feminino como comprova a
presença massiva de mulheres na educação básica brasileira. Mas
quando se observa a educação superior, formada por carreiras mais
prestigiadas, esse número cai e os homens assumem liderança:
O censo da Educação Superior de 2012 (INEP, 2012) mostra que do
número total de docentes, em exercício e afastados, das Instituições de
Ensino Superior do Brasil somam um total de 378,939. Sendo que 207.342
são do sexo masculino, enquanto as mulheres somam apenas 171.597
nas IES.[...] Por trás desta realidade há muito mais do que números, há
questões do imaginário social e da herança cultural firmados há décadas
e que se espelham nas relações entre homens e mulheres. As relações
de poder estão presentes em todas as construções e instâncias sociais,
inclusive na universidade. (BACKES; SILVA; THOMAS, 2016, p. 167).

Assim, mais concentradas no ensino básico, as professoras
enfrentam a dificuldade de salários menores, maior carga horária
de aulas, acúmulo de escolas e de trabalho não remunerado
e invisibilizado. Sua jornada após as aulas inclui toda a lida
doméstica, de cuidados e de atividades de preparação de aulas,
materiais, projetos, avaliações e correções. Nesse contexto, ressalto
a importância de avançarmos enquanto professoras e professores
nas discussões que acercam a igualdade de gênero e modifiquem
os discursos tradicionais promovendo mudanças significativas no
agir em sociedade.
Dado o poder transformador da educação, sigo uma apaixonada.
Sigo acreditando em melhores cenários de trabalho, em valorização
e remuneração mais justa, mas tenho consciência que esse trajeto
continuará sendo percorrido com luta. É nesse sentido que o papel
da História como ferramenta de conscientização se sobressai
diante da sua capacidade de contribuir para uma visão integradora
do mundo. Através do ensino de História “desvendam-se, em
profundidade e de imediato, outras culturas e pessoas, dando-nos a
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possibilidade de melhor confrontarmos formas de viver e de pensar
diferentes.” (BARCA, 2011, p. 38).
Dessa maneira, seria injusto romantizar a minha trajetória como
professora e pesquisadora. Embora pautada por um encantamento
pela História, minha atuação foi atravessada por demandas iguais
as de muitas outras mulheres, como o acúmulo de trabalho, a
sobrecarga doméstica, a dificuldade de conciliar o trabalho com as
exigências da vida acadêmica na luta pela continuidade dos estudos.
No fim, a minha é mais uma história de resistência, como tem
sido as histórias das mulheres ao longo do tempo. Busquei aqui,
escolhendo lembrar o que o meu momento atual decide como
pertinente, contar um pouco da minha trajetória profissional.
Revirando o baú, percebo a importância que a Licenciatura em
História, cursada em uma universidade pública, teve na minha
vida. A licenciatura me abriu as portas do mercado de trabalho
remunerado, permitiu o exercício de uma profissão que pode
transformar realidades, me envolveu na tarefa de “criar gente
livre”, na expressão de Isabel Barca (2011). E isso é extremamente
compensador, embora não esmoreça a luta por melhores condições
de trabalho, salários e reconhecimento.
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Relato de experiência
a partir do ensino
de história com o
uso de testemunhos
históricos
Mariluci Cardoso de Vargas
Indivíduos e certos grupos podem teimar em venerar justamente aquilo
que os enquadradores de uma memória coletiva em um nível mais
global se esforçam por minimizar ou eliminar. Se a análise do trabalho
de enquadramento de seus agentes e seus traços materiais é uma
chave para estudar, de cima para baixo, como as memórias coletivas são
construídas, desconstruídas e reconstruídas, o procedimento inverso,
aquele que, com os instrumentos da história oral, parte das memórias
individuais, faz aparecerem os limites desse trabalho de enquadramento
e, ao mesmo tempo, revela um trabalho psicológico do indivíduo que
tende a controlar as feridas, as tensões e contradições entre a imagem
oficial do passado e suas lembranças pessoais. (Michael Pollak em
Memória, Esquecimento, Silêncio, 1998).

Em setembro de 2021 completei 14 anos de formada. Cursei
a Licenciatura em História na Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) de 2003 a 2007, e ser convidada para as comemorações
dos 40 anos do curso deixou-me plena de alegria e gratidão. Para
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além de todas as experiências que retive como uma estudante
de um curso formador de professoras/es, foi na graduação em
História da UFPel que despertei para o que passei a fazer nos anos
seguintes: os estudos com e acerca da memória, das relações entre
as memórias sociais e a escrita da história, a análise das declarações
das memórias subterrâneas e a cocriação por meio da história oral,
a catalogação dos registros testemunhais referentes à ditadura civilmilitar brasileira, a observação da patrimonialização das memórias
referente aos anos de Estado de exceção e dos usos e abusos desse
passado.
A epígrafe que abre este relato, de Michael Pollak, (pesquisador
cujas investigações passei a conhecer nos anos de iniciação
científica associados à metodologia da história oral e dos estudos
sobre a memória conduzidos pelas professoras Lorena Almeida
Gill e Beatriz Ana Loner, às quais eu me vinculava junto ao Núcleo
de Documentação História (NDH) da UFPel) provoca-nos a
inquietação com os enquadramentos de uma memória coletiva
unificadora e estimula-nos a realizarmos o estudo da história desde
a perspectiva dos de baixo, das pessoas que tiveram projetos para
a sociedade vencidos. Posso afirmar que aprendi com a pesquisa
e o ensino de História na UFPel, que o exercício historiográfico
nos possibilita, como sugeriu Walter Benjamin, escovar a história
a contrapelo.1
Por conseguinte, ainda que seja observado pelas pesquisas
acadêmicas que o enquadramento da memória coletiva (POLLAK,
1998) estruture-se na intenção de homogeneizar, solidificar,
estabilizar e ocultar dissonâncias dos aspectos da história mais
regional, nacional ou global, os estudos das últimas décadas,
especialmente aqueles que buscaram retirar das catacumbas (JELIN,
2002) os registros das memórias excluídas, clandestinas e oprimidas,
demonstram que no entorno da memória enquadrada paira uma
pluralidade de perspectivas sobre o passado. Assim sendo, mesmo
que ofuscadas, as memórias subterrâneas (POLLAK, 1998), ora ou
1 Recentemente tive a oportunidade de participar das comemorações dos 30 anos
do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel Professora Beatriz Loner, ver
VARGAS in GILL (et al.), 2020.
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outra, encontram empreendedores da memória (JELIN, 2002) para
a sua inclusão em um rol mais amplo de registros, de maneira a
problematizar ou desconstruir a suposta memória definitiva e
acabada de uma comunidade.
A operação historiográfica para a captação e análise das
memórias, todavia, envolve fases, tal como designadas por Paul
Ricœur inspirado em Michel de Certeau, que vão da documental,
passam pela explicativa/compreensiva até, por fim, à representativa,
que não são evidentes e de simples execução, ainda mais no que
se referem, especificamente, à dialética da memória, da história e
do esquecimento. É no âmbito da epistemologia da história que
Ricœur propõe aspectos a serem observados para que o testemunho
seja usado pela perspectiva histórica. Nesse sentido, o testemunho
para ser estabilizado socialmente e se institucionalizar, para
além do processo de seu arquivamento e do seu uso como prova
documental, deve atender alguns componentes, como a reiteração
no decorrer do tempo do “eu estava lá” e da crença social sobre o
que se diz em comparação a relatos semelhantes de outras pessoas.
A confiabilidade social é essencial para que a palavra testemunhal
alcance estabilidade e segurança. Assim sendo, o testemunho como
detentor da memória declarativa antecede o arquivo e desafia
pesquisadoras/es que se encontram na fase documental a situá-lo
dentre uma infinidade de rastros que podem vir a ser observados e
criticados pelo trabalho de produção do conhecimento.
Nesse relato, como forma de rememorar as experiências
do ensino, da pesquisa e da extensão, promovidos pelo curso de
Licenciatura em História da UFPel buscarei refletir sobre algumas
práticas vinculadas à pesquisa que estou dedicada nos últimos anos,
a qual resultou no website Vozes da ditadura: Banco de testemunhos
da história recente. Nesse momento, como pesquisadora e
professora, situarei o percurso dos relatos testemunhais para a
História e ensino de História. Em seguida, compartilharei com as/
os leitoras/es algumas situações referentes à disciplina O testemunho
da história recente do Brasil: história e literatura que ministrei no
Programa de Pós-Graduação (PPGH) da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), no primeiro semestre de 2019, a
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fim de refletir sobre a recepção e algumas produções geradas pelos
debates dirigidos nos encontros.2 Por fim, comentarei sobre o site
Vozes da ditadura: Banco de testemunhos da história recente de modo
a sugerir a potencialidade dos registros de conteúdo testemunhal
indicados pelo projeto apresentado em formato digital.

O testemunho histórico e o ensino de história
Embora os estudos acerca da memória, da necessidade ou não
dos testemunhos oculares para a escrita da história e da produção
da história do tempo em que se vive sejam campos e temáticas
que remetam à Antiguidade com Platão, Aristóteles, Heródoto e
Tucídides (RICŒUR, 2007; HARTOG, 1999), a história enquanto
disciplina científica passou a assumir essas problemáticas mais
recentemente. A Segunda Guerra Mundial e as catástrofes que
abalaram o mundo no século XX, deixaram registros e sobreviventes
de experiências excepcionais e situações-limite. Tais condições, e os
embates entre memórias dissonantes de acontecimentos motivados
por conflitos de natureza política-econômica, pautados por
hierarquias de classe, étnico-racial, religiosa e de gênero, mobilizou
a demanda do dever de memória para que atrocidades e graves
violações de direitos humanos sejam reconhecidas por Estados e
partilhadas socialmente, de maneira a impedir a sua repetição.
A história do tempo presente (HTP), a história recente, o
trabalho de memória, o dever de memória, a gestão da memória
de questões sensíveis, as políticas de memória e reparação e as
condições para o registro e circulação de declarações testemunhais
de acontecimentos históricos passaram a fazer parte de uma agenda
de pesquisa mais seguramente nas últimas décadas do século XX,
situação que impulsionou a produção de pesquisas relativas aos
assuntos do tempo vivido por historiadoras/es e outros profissionais
das ciências humanas e áreas afins.
2 Agradeço as/aos estudantes que cursaram a disciplina O testemunho da história
recente do Brasil: história e literatura que ministrei no Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre
de 2019, pelo interesse, participação e engajamento nas temáticas desenvolvidas.
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Nos dias de hoje pode-se dizer que está consolidado o
pressuposto de que o campo da história do tempo presente inseriu
reflexões em torno das ações humanas que dizem respeito a um
recuo temporal menos largo e afastado. Ainda que o estudo do
passado distante e a imparcialidade por parte das pessoas que
analisam o ocorrido como prática profissional fossem marcas da
pesquisa histórica até as primeiras décadas do século XX, o avanço
no tempo histórico e a exploração de questões que permeiam o
contemporâneo passou a ser uma premissa possível do ofício. Tarefa
antes restrita às Ciências Sociais e Ciência Política, a produção da
escrita da história do tempo presente ocorre, simultaneamente, ao
percurso de vida das pessoas que experimentaram determinados
acontecimentos históricos a ponto de essas poderem, eventualmente,
supervisionar e/ou demandar uma revisão historiográfica
(DELGADO e FERREIRA, 2013). Por essa razão o marco temporal
da história do tempo presente é relativo, posto que suas balizas são
móveis “e se deslocam conforme o desaparecimento progressivo de
testemunhas” (DELGADO e FERREIRA, 2013, p. 22). A história
recente pode ser entendida, igualmente, como a disciplina que
se volta para os passados que, uma vez que não foram resolvidos
ou concluídos, persistem no presente e, portanto, não passaram
(FÁVERI e CAMARGO, 2009).
Trabalhar com esse recorte temporal e com questões sensíveis
pelos impactos gerados por rupturas de regimes políticos, guerras,
ditaduras, conflitos armados internos, os quais tendem a se
estender por gerações, exige compromissos ético-político, cívicocidadão e emocional (JELIN, 2005), pelo fato de associaremse às memórias e esquecimentos individuais e coletivos. Nesse
sentido, se, de um lado, é necessário rigor epistemológico, teórico
e metodológico para lidar com problemáticas de um passado que
não se encerrou, de outro lado, há uma dimensão ética-política que
exige de professoras/es e pesquisadoras/es um envolvimento com
as demandas de seu tempo. Assim, o dever de memória passou a
ser uma problemática para a produção historiográfica que pode
induzir as práticas de ensino e aprendizagem a reproduzirem
uma supervalorização da memória em detrimento da história e
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a estimularem uma sacralização da memória (FERREIRA, 2018).
Dessa maneira, busca-se privilegiar uma análise dos suportes em
que estão inscritas as elaborações de experiências, considerando as
tensões e os conflitos pertinentes aos sentidos do passado, propondo
“uma mudança de perspectiva do dever de memória para o trabalho
com a memória” (FERREIRA, 2019, p. 219), já que a profissão
historiador/a “detém os instrumentos para lidar com a pluralidade
e a fragmentação da memória” (idem). Assim, às/aos historiadoras/
es cabe destacar os aspectos da fenomenologia da memória, os quais
engloba a seletividade e o esquecimento, e observar, de maneira
crítica, alguns elementos, como: as condições e as situações em que
o ato testemunhal se afirma, a intencionalidade e o destinatário da
declaração, o emprego de recursos estéticos para que as lembranças
sejam representadas e a democratização ou obstrução da circulação
das declarações.
Perante esses desafios, determinados recursos pedagógicos
mostram-se valiosos para a educação do exercício de ver e
ouvir, para a familiarização com as variadas linguagens, para a
interpretação da experiência estética, da prática empática, da tarefa
de formulação crítica, da ampliação de problematização sobre
determinada matéria. Vale reforçar que:
A valorização de testemunhas e da sua intervenção no debate público,
independente de terem sido protagonistas ou anônimos contemporâneos
dos acontecimentos, torna mais complexa e multifacetada a análise
do historiador. Em outras palavras, o simples, mas legítimo, ato de
testemunhar permite enriquecer conteúdos, sensibilizar alunos de
todas as idades, tornar viva uma dinâmica histórica que de outra forma
pode parecer muito distante (em termos temporais ou de realidade
vivenciada pelos discentes); em síntese, permite humanizar intrincadas
problematizações. Trata-se de um belo antídoto para contrapor a
omissão institucional e o “pacto de silêncio” das Forças Armadas;
entretanto, a contribuição da testemunha implica, para o docente, ter
muita cautela e discernimento quanto ao que é dito e lembrado; ou seja,
todo depoimento precisa ser colocado, sempre, em perspectiva histórica
(GASPAROTTO e PADRÓS, 2010, p.195).
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Ciente dos desafios e com base nessas reflexões passarei a
relatar uma das experiências docentes cujo testemunho histórico da
história recente do Brasil esteve no centro do debate como um dos
exercícios reflexivos para a formulação do site Vozes da ditadura:
Banco de testemunhos da história recente, o qual será comentado na
parte final do texto.

Experiências a partir do ensino de história
na interface da literatura de conteúdo
testemunhal
Em 1984, a crítica literária estadunidense Shoshana Felman
ministrou na pós-graduação na Yale University, um seminário
intitulado Literatura e Testemunho: Literatura, Psicanálise e História.
Felman relatou a experiência do curso em um texto chamado
Educação e crise ou as vicissitudes do ensinar no qual revelou que
“nunca fi[cou] tão estupefata diante das lições inesperadas e dos
efeitos incalculáveis do ensino, como com a experiência desse
curso” (FELMAN, 2000, p. 19). Menciono o relato de Felman por
ser, certamente, um impulso para essa reflexão. A escolha dessa
abordagem se deve muito ao fato de que é comum nos dedicarmos
mais ao processo de elaboração de um programa curricular do
que ao processo reflexivo acerca dos seus desdobramentos, da
sua receptividade e dos resultados originados pela interação entre
professora, estudantes e as leituras sobre os vestígios históricos
manipulados.
Após os julgamentos dos criminosos de guerra e, especialmente
o julgamento de Adolf Eichmann em 1961, em Jerusalém, os
anos oitenta do século vinte marcou a consolidação da era das
testemunhas (WIEVIORKA, 1998), muito em razão da propagação
por meio de variados suportes (escritos, artísticos e audiovisuais)
dos testemunhos sobreviventes da Shoah, dos projetos de história
oral, de entrevistas sistemáticas, de filmes e minisséries, da
estruturação de museus e associações, da institucionalização de
patrimônios relativos aos horrores da Segunda Guerra Mundial.
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Passados 35 anos do curso ministrado em Yale, uma das
primeiras universidades a investir na arrecadação, preservação,
pesquisa e propagação dos testemunhos de sobreviventes da
solução final,3 em 2019, ministrei um seminário junto ao programa
de pós-graduação em história da UFRGS, cujo enfoque estava
no testemunho histórico presente na literatura e a sua interface
com os estudos históricos, bem como sua importância para o
ensino da história. A disciplina ministrada por mim, abordou
questões sensíveis, cujos efeitos foram além do processo de ensinoaprendizagem ocasionando, a depender das subjetividades, um
envolvimento com as leituras e com os trabalhos escritos que se
engajaram nas perspectivas exploradas.
Após o meu ingresso como bolsista do Programa Nacional
de Pós-Doutorado da CAPES em novembro de 2018, a primeira
disciplina como professora colaboradora do PPGH/UFRGS foi
intitulada O testemunho da história recente do Brasil: história e
literatura que visava estudar a categoria testemunho, sua aparição a
partir das produções de sobreviventes dos campos de concentração
do regime nazista e os rastros testemunhais relativos às ditaduras
do Cone Sul, especialmente a do Brasil, entre 1964 a 1985.
Considerando as inscrições na literatura e os relatos de experiências
que se utilizam de gêneros discursivos híbridos, a disciplina
dedicou-se a criar um espaço de compreensão das possibilidades do
testemunho histórico para a operação historiográfica. Nesse sentido,
com base em algumas leituras, que valorizam a ficcionalização do
vivido e a mobilização da autorreferencialidade para dar sentido ao
passado, buscou-se dialogar com questões teóricas-metodológicas
interrogando as tensões provocadas pelas elaborações públicas do
passado. Diante do fluxo das memórias conjugadas com a produção
acadêmica da história recente, os textos foram situados na fronteira
entre os campos disciplinares dos estudos históricos e literários.
A disciplina foi acompanhada por dezoito estudantes vinculadas/
os tanto ao mestrado acadêmico e ao mestrado profissional em
3 Alguns vídeos criados pelo projeto de Yale foram utilizados no curso de Felman,
para maiores detalhes do projeto consultar: Fortunoff Video Archive for Holocaust
Testimonies, disponível em: https://fortunoff.library.yale.edu acesso em 17/11/21.
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ensino de história quanto ao doutorado em história da UFRGS, além
de duas pessoas externas ao programa, sendo uma do Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da UFRGS e outra
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. Os
encontros ocorreram no formato presencial no Instituto de Filosofia
e Ciência Humanas (IFCH/Campus do Vale), no horário noturno,
entre março e julho de 2019. O programa do curso foi dividido em
três módulos: I: O testemunho como sobrevivente das catástrofes:
reflexões e críticas, em que procurei discorrer teoricamente acerca
da categoria testemunho com base em Ricœur (2007), Agamben
(2008), Hartog (2013), Seligmann-Silva (2003) e Hartman (2000),
entre outros; II: O testemunho da ditadura civil-militar brasileira:
“literatura como arquivo” em diálogo transnacional, onde busquei
valorizar a presença testemunhal na memória social das ditaduras
do Cone Sul e o ato da memória declarada como indício para ser
preservado a partir de Jelin (2017), Knauss (2012) e Figueiredo
(2017), entre outros; III: O testemunho histórico e a literatura na
perspectiva filial, que problematizou a historiografia ainda recente
acerca das produções de descendentes de pessoas atingidas pela
repressão ditatorial com base em Perlatto (2017), e Weinhardt
(2015), entre outros.
Além dos artigos e dos capítulos de livros de abordagem mais
teórica, o programa disciplinar sugeriu a leitura de cinco livros de
conteúdo testemunhal: É isto um homem?, de Primo Levi [1947];
Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes [1988]; Quando
voltei, tive uma surpresa, de Joel Rufino dos Santos (2000); Volto
semana que vem, de Maria Pilla (2015); Ainda estou aqui, de
Marcelo Rubens Paiva (2015). Essas foram, certamente, as leituras
que mais despertaram debates e inquietações.
Destaco o livro de cartas de Joel Rufino dos Santos, professor de
história e historiador, homem negro, morador da região sudeste do
Brasil, cuja comunicação com seu filho ainda criança, quando esteve
detido, foi realizada por meio da prática epistolar. O livro chamou
bastante atenção das/os estudantes pelo fato de as cartas possuírem
uma linguagem que pudesse ser absorvida pela faixa etária do
filho, a qual pode se estender também para tratar de assuntos de
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natureza sensível no ensino de história da educação básica. Essa
questão chamou muita atenção de mestrandas/os e doutorandas/
os que estavam em atividade docente. O caso de Joel Rufino dos
Santos, que foi apresentado por mim com base em outros artigos e
fontes, também se mostra muito relevante pela posição profissional
que ele ocupava quando passou a ser alvo de perseguição e pelo
controle exercido pelos militares em relação ao ensino de história,
pois como nos lembra Bittencourt:
A renovação do ensino de História, em especial a do Brasil, com início
nos anos 1960, teve que esperar a década de 1980 para ser efetivada,
uma vez que a História foi uma disciplina especialmente visada pelo
regime militar ditatorial. A polêmica em torno da História Nova do Brasil,
uma coleção didática produzida por historiadores do Instituto Superior
e Estudos Brasileiros (Iseb), com o apoio do Ministério da Educação e
Cultura, lançada no início de 1964, foi um episódio exemplar do nível de
repressão que o regime político exerceu sobre a Educação, em particular,
sobre a renovação do ensino de História. A História Nova do Brasil, sob
a coordenação de Nelson Werneck Sodré, então chefe do Departamento
de História do Iseb, foi uma obra coletiva de professores recém-formados
do Centro de História da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil
(BITTENCOURT, 2018, p. 141).

Dentre os professores envolvidos no projeto da História Nova do
Brasil estava Joel Rufino dos Santos. O trabalho desses intelectuais
estruturou o programa referendado pelo Ministério da Educação do
governo Jango, e definido por Rufino dos Santos como sendo uma
das reformas de base daquele governo, no caso, essa estaria voltada
para a história e para o ensino de história (PEREIRA, PEREIRA e
ALBERTI, 2013, p. 498). Logo, para além do conteúdo testemunhal
das cartas destinada ao filho, a trajetória de Rufino dos Santos nos
leva a refletir sobre as nossas práticas pedagógicas (o historiador
também foi detido por realizar uma sessão comentada do filme
O Encouraçado Potenkim (1925), de Serguei Eisenstein), sobre a
intervenção estatal na produção do conhecimento histórico e os
desdobramentos negativos daquela conjuntura, tanto individual
como coletivamente, sugerindo outras temáticas de pesquisas
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sobre o assunto, como a questão do monitoramento da disciplina
de história no início da ditadura civil-militar.
Voltando ao debate da disciplina de 2019, as discussões em
torno dos livros de conteúdo testemunhal foram muito produtivas
e o interessante foi perceber que as obras, ou parte delas, eram
desconhecidos ou não tinham sido explorados ainda por essas/
es leitoras/es. Temáticas relativas ao sujeito e as subjetividades
pertinentes a questão das hierarquias racial e de gênero (tanto em
relação aos judeus como as pessoas negras, suscitadas pelos livros
de Levi e Santos, e das desigualdades de gênero como forma de
aniquilação da pessoa indiciada e do seu entorno, trazida por
Fortes, Pilla e Paiva), entre outros assuntos, bem como a observação
da formulação da escrita e dos diferentes recursos empregados pela
autora e pelos autores foram tratados na análise das leituras.
As/os estudantes compartilharam em algumas aulas que
o conteúdo das produções impactaram seus cotidianos. O
desconforto perante o relato de situações-limite pôde ser percebido
pelos comentários tecidos pelas/os mestrandas/os e doutorandas/
os tais como a dificuldade em seguir ou finalizar a leitura desses
livros e, posteriormente a realização da tarefa, a permanência de
imagens projetadas pela memória com base nessas leituras, a ponto
de, em alguns casos, causarem pesadelos relacionados aos textos
dos livros. Primo Levi, o primeiro a ser lido pela turma, no prefácio
de É isso um homem?, diz que a obra nasceu de uma necessidade
quase vital “de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes”
(LEVI, 1988, p. 8). A experiência com essa turma demonstra que
suas palavras chegaram com força a esses “outros”.
Esses relatos são interessantes de serem observados igualmente
em relação ao que Felman (2000) pontua no seu texto sobre o
seminário ministrado em 1984, no qual estudantes “emergiram”
nos textos, se dispuseram ao “encontro” com as testemunhas e a
se tornarem uma espécie de “comunidade de escuta”. Todavia, é
notável que há uma diferença de acesso significativa entre o que
circulava sobre o assunto nos anos 1980 naquela universidade
estadunidense e o que circulava mais recentemente no Brasil,
seja em relação aos sobreviventes da Shoah ou às ditaduras da
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região do Cone Sul. Para evidenciar essa diferença utilizei como
exemplos apenas o uso da internet na década de 2010, e os eventos
em torno da Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2012
e encerrada com a entrega de um Relatório de acesso público, em
2014, o qual buscou “examinar e esclarecer as graves violações
de direitos humanos” praticadas nos anos instituídos pela Lei nº
12.528/2011. Isto é, mesmo para uma turma de pós-graduação em
história, em que muitas/os das/os estudantes estiveram vinculadas/
os aos cursos de licenciatura ou bacharelado em história nos anos
anteriores, os livros de conteúdo testemunhal foram recebidos com
estranhamento e geraram, a depender do envolvimento com as
leituras, incômodos e desconfortos. O destaque para a singularidade
das leituras, embora não fosse previsto antecipadamente por mim,
associa-se a um dos objetivos pedagógicos do curso ministrado por
Felman, cujo programa visava fazer a classe sentir e descobrir:
[C]omo o testemunho não pode ser reduzido à sua noção familiar,
como os textos que testemunham não relatam os fatos simplesmente,
mas deparam-se – e nos fazem deparar – com a estranheza. Como o
conceito de testemunho, falando do ponto de vista da sobreposição da
literatura, psicanálise e história, é de fato bastante desconhecido e causa
estranhamento (FELMAN, 2000, p. 20).

É possível arriscar que tal estranhamento derive, em parte,
do conteúdo testemunhal que, com frequência, desvia dos fatos
ou não se preocupa explicar o ocorrido em uma narrativa linear
e compromissada, obrigatoriamente, com os pressupostos da
escrita da história. Logo, soa estranho em alguns casos, a maneira
como a declaração testemunhal manipula a alegoria, a qual diz
respeito a forma de dizer, cabendo ao/a historiador/a interpretar as
maneiras pelas quais indivíduos ou grupos traduzem publicamente
o ocorrido. Essa parece-me ser a riqueza e a potência criativa desses
rastros do passado expressos pelo trabalho de memória.
Conquanto a turma se deixasse tomar pelo desolador teor
da matéria que era tratada nas aulas tivemos a oportunidade de
renovar as esperanças na condição humana, sobretudo, em dois
encontros muito especiais que foram abertos ao público. As aulas
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ministradas em 12/06/2019 e 13/06/2019, estiveram voltadas para
o livro Volto semana que vem, de Maria Regina Pilla, e para uma
sessão de cinema com a pré-estreia do longa-metragem Deslembro
(2018), de Flávia Castro com a presença da testemunha escritora e
da testemunha cineasta. Maria Pilla, aos 73 anos, foi ao campus do
Vale entusiasmada para encontrar as/os leitoras/es de seu livro, o
qual demonstra como os recursos literários podem contribuir para
a configuração de um passado turbulento no qual peças, ainda que
fragmentadas e descontínuas, dão sentido a lembranças. Trechos
datados e estruturados de maneira aleatória, cuja organização parece
retratar como as recordações são acessadas, percorrem dentre os
causos alguns momentos vividos no cárcere na Argentina. Parte
das cenas que aparecem, revelou a autora do livro, buscavam “as
memórias da vida de antes” daquele confinamento (PILLA, 2015, p.
58). Flávia Castro, aos 54 anos, esteve presente no debate em torno
do filme que roteirizou e dirigiu Deslembro, na Sala Redenção (a
sessão contou com a correalização do IFCH/UFRGS, do DDC/
UFRGS, da Sala Redenção, e apoiada pelo PPGH/UFRGS, e pelo
LUPPA/UFRGS), uma ficção conjugada com situações vividas por
ela. Parte da história de sua família já havia sido explorada no longametragem Diário de uma busca (2010), no qual buscou retratar os
anos em que esteve no exílio com sua família (de 1971 a 1979) e, em
especial, os últimos anos do seu pai, Celso Afonso Gay de Castro,
morto em Porto Alegre, em uma ocorrência policial permeada por
interrogações em 1984. Tanto o livro Volto semana que vem, quanto
o filme, Deslembro, utilizam-se da linguagem literária e fílmica e de
alegorias para tratar desse passado recente que afetou de maneira
marcante vidas e memórias individuais e coletivas.
Além desses encontros especiais em que pudemos conversar
com as testemunhas de situações históricas, a metodologia dos
encontros se pautou em aulas expositivas, debates, apresentação
de fontes históricas de variadas tipologias com o recurso de
Power Point e de audiovisuais. As avaliações basearam-se nas
participações e na elaboração de um trabalho escrito, de livre
escolha da/o proponente, desde que seu conteúdo buscasse
referência nas discussões desenvolvidas durante os encontros e, se
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possível, relacionado com um dos livros de conteúdo testemunhal
mencionados.
Dentre os resultados do programa proposto e da interação entre
a professora e as/os estudantes dessa turma estão: 1) a publicação
de dois artigos acadêmicos de estudantes originados na disciplina
(PACHECO, 2019; CASTRO, 2020); 2) a co-orientação de duas
teses de doutorado que fazem uso de testemunhos da ditadura civilmilitar brasileira (teses em estágio de finalização desenvolvidas por
Karina Borges Diaz Nery De Souza e Maria Cláudia Moraes Leite);
a participação de três bancas de defesa de mestrado de pesquisas
que abordaram em suas investigações a história na interface com
a literatura (FAGUNDES, 2020; SOARES, 2021) e os usos públicos
do passado e a história pública (CASTRO, 2021). Um dos trabalhos
finais da disciplina surpreendeu ainda mais, posto que tratou de
um relato de uma situação traumática vivenciada por um/uma
estudante do curso, o que me causou forte comoção e inquietou-me
sobre as possibilidades e os limites do fazer pedagógico, ainda mais,
quando lidamos com questões sensíveis relativas à violência. Além
disso, fez-me pensar sobre o quanto esses assuntos podem afetar,
desacomodar e incomodar nossas/os alunas/os.4
Ainda que a disciplina tivesse como objetivo o estudo do
testemunho da história recente do Brasil e buscasse refletir sobre
as possibilidades que a literatura de conteúdo testemunhal pode
oferecer para a escrita da história e para o ensino de história, os
resultados descritos acima demonstram que o envolvimento com a
matéria trabalhada, em certa medida, foi além da disciplina, já que
motivou estudantes a aprofundar ou incluir referências trabalhadas
em suas práticas de pesquisa, escrita e ensino-aprendizagem. Afinal,
“as aproximações entre literatura, cinema e educação se constitu[e]
m em possibilidades para ensinar uma percepção mais abrangente
da condição humana” (GIL, 2021, p. 602), ampliando a experiência
de ensino e aprendizagem em história para uma formação ética e
política favorável aos valores dos Direitos Humanos e a democracia.
4 Não entrarei em detalhes acerca do trabalho a fim de preservar a identidade e o
testemunho-confissão da/o estudante.
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Os livros de conteúdo testemunhal abordados nessa disciplina
ministrada em 2019, compõem as listas do Vozes da ditadura: Banco
de testemunhos da história recente, projeto em andamento de 2018
até então e que será abordado no próximo tópico.

Vozes da ditadura: Banco de testemunhos
da história recente e a potência de suas
listas
O Vozes da ditadura: Banco de testemunhos da história recente é
um projeto de pesquisa que venho desenvolvendo como parte das
atividades do meu estágio pós-doutoral pelo Programa Nacional
de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES vinculado ao PPGH da
UFRGS. Parte dos resultados dessa pesquisa são compartilhados
por meio do site (www.ufrgs.br/vozesdaditadura), lançado em 29
de outubro de 2020, bem como por meio de um perfil na rede social
Instagram (@vozesdaditadura). A estruturação dos conteúdos do
site ancorou-se no levantamento de livros e filmes de conteúdo
testemunhal acerca da ditadura civil-militar brasileira, bem como
de fundos documentais e relatórios de comissões de Estado de
memória que possuam declarações testemunhais ou que tenham
se pautado nesse tipo de documento para a sua elaboração. Além
desses materiais, uma lista de trabalhos acadêmicos também pode
ser consultada com artigos, livros, dissertações e teses que tenham
utilizado registros testemunhais como fonte ou objeto de análise.
A experiência da disciplina ministrada por mim em 2019,
tal como relatado no tópico anterior foi uma das atividades que
contribuiu para estruturar o Vozes da ditadura: Banco de testemunhos
da história recente. Nesse sentido, os conteúdos dispostos no site
são produto de reflexões não dissociadas de um exercício teórico e,
sequer, da prática pedagógica. No caso do experimento da disciplina,
as leituras realizadas e debatidas de maneira coletiva possibilitaram
um trabalho crítico que pode ser realizado com materiais que
compõe os variados tipos de listas acerca dos rastros testemunhais.
A construção do conhecimento relativa aos conteúdos expressos
pelas Vozes da ditadura, notadamente, são a matéria-prima da
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pesquisa acadêmica que está em constante interlocução com
atividades ordinárias e extensionistas da universidade.
Vale destacar que o apreço pelo trabalho coletivo, a interface entre
o ensino, a pesquisa e a extensão, a valorização de fontes históricas
e os seus usos em sala de aula, a observação da salvaguarda de
coleções de diversos tipos são elementos indispensáveis da profissão
que tive a oportunidade de apreender quando cursei a Licenciatura
em História na UFPel, e que busco preservá-las nas minhas práticas
como pesquisadora e professora. O fato de ter vivenciado boa parte
da graduação vinculada ao Núcleo de Documentação Histórica da
UFPel Profª Beatriz Loner contribuiu, sobremaneira, para que as
coleções de livros e de documentos escritos e audiovisuais do NDH,
como os originados pelos projetos que usavam a história oral,
fossem admirados por mim e despertasse o meu desejo em investir
nessa relação com distintos suportes passíveis de serem analisados.5
Caso as listas de produções de conteúdo testemunhal disponíveis
no Vozes da ditadura pudessem ser concentradas em formato
material em uma coleção situada em uma biblioteca, arquivo,
centro de memória ou museu, poderíamos pensar que, a coleção
já passou pela fase de estruturação, de modo que atende a uma
determinada reflexão teórica, a qual se liga à pesquisa e ao estudo
da história, com a participação do público que poderia acessá-la
e, assim, ampliar as suas interpretações e problematizações.6 Com
base nessa perspectiva escolhi concentrar em uma site as listas de
registros e declarações testemunhais da história recente, no anseio
de possibilitar que o público tenha interesse em acessar esses
materiais na biblioteca mais próxima, em sites, quando os materiais
estão digitalizados e possuem livre acesso, e, no caso dos filmes,
em plataformas de streaming (chamo atenção que, infelizmente, a
5 A descrição dos projetos que trabalhei durante a graduação em História pode
ser conferida no capítulo VARGAS, 2020. Interessante notar a minha participação
com a digitalização dos documentos para o projeto Banco de dados da Delegacia
Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul.
6 Paulo Knauss (2018) quando fala que as coleções museais devem se amparar
nas premissas da pesquisa, da prática pedagógica, do investimento para o seu
amplo acesso e da interação do público em todas as etapas me inspira a refletir
sobre as condições de mapeamento das indicações listadas pelo Vozes da ditadura.
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consulta física na Cinemateca Brasileira está indisponível desde
agosto de 2020). Logo, tal como dito na página de apresentação
do projeto no site, o objetivo em compartilhar os resultados dessa
pesquisa consiste em:
a) despertar o interesse para o conteúdo desses materiais, alguns
patrimonializados por bibliotecas, arquivos e pela Cinemateca Brasileira;
b) dialogar com trabalhos que envolvam o estudo das memórias sobre a
ditadura civil-militar e os usos públicos desse passado, além de estimular
o intercâmbio com projetos de pesquisa, ensino e extensão;
c) facilitar a observação dos lugares onde podem ser encontrados
vestígios destes testemunhos históricos que tratam das experiências
individuais e coletivas em relação ao Estado de exceção e as graves
violações de direitos humanos;
d) contribuir para a catalogação desses materiais e, na medida do
possível, para a observação de sua salvaguarda (grifo meu, VARGAS,
2020b).

O relato de minha prática docente tratada nesse relato vincula-se
mais detidamente ao objetivo “b” do projeto e por isso o destaquei em
itálico, uma vez que a disciplina ministrada por mim chamou atenção
para as potencialidades dos materiais do site que veio a ser lançado
posteriormente àquela experiência. Os conteúdos disponíveis no
Vozes da ditadura: Banco de testemunhos da história recente estão
em constante atualização por meio de pesquisas exploratórias, de
investigações científicas e, desde que foi ao ar, com a participação do
público. Atualmente, o Vozes da ditadura concentra em suas listas:
263 livros (os quais se dividem em sete listagens, as quais sugerem
a perspectiva da autoria ou o gênero literário, além de uma relação
organizada por década de publicação), 151 documentários de curta
e longa-metragem (a filmografia divide-se entre os que possuem até
70 minutos e os de maior duração e também conta com uma lista
em separado de filmes que contaram com financiamento público
do projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia do Estado
brasileiro, e, igualmente, possui listagens organizadas por década
de lançamento), indicação de sites de diversos fundos arquivísticos
que possuam declarações testemunhais e cerca de 190 trabalhos
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acadêmicos que analisam as distintas formas do testemunho da
ditadura civil-militar brasileira.
Perante o que foi apresentado, fica o meu desejo para que
as/os leitoras/es dessa exposição explorem as possibilidades
que emergem das Vozes da ditadura, realizado com base em um
projeto de pesquisa acadêmica, para que o ensino de história se
valha, cada vez mais, de uma pluralidade de perspectivas sobre os
acontecimentos ocorridos durante esse passado recente.
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perspectivas. Brasília, DF: Ibram, 2018. p. 78-88.
PACHECO, Ana Júlia. Ditadura civil-militar, memória e trauma: o
testemunho de Joel Rufino dos Santos (1941-2015). Revista Escritas do
Tempo, v. 1, n. 2, jul./out., 2019, p. 72-86.
PAIVA, Marcelo Rubens. Ainda estou aqui. Rio de Janeiro: Objetiva/
Alfaguara, 2015.
PERLATTO, Fernando. História, literatura e a ditadura brasileira:
historiografia e ficções no contexto do cinquentenário do golpe de 1964.
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 62, p. 721-740, setembrodezembro 2017.
PEREIRA, Amauri Mendes; PEREIRA, Amilcar Araújo; ALBERTI,
Verena. Entrevista com Joel Rufino dos Santos. Estudos Históricos, Rio
de Janeiro, vol. 26, no 52, p. 491-518, julho-dezembro de 2013.
PILLA, Maria. Volto semana que vem. COSACNAIFY, 2015.
POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
RICŒUR Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP:
Editora da Unicamp, 2007 [2000].
SANTOS, Joel Rufino. Quando voltei, tive uma surpresa. São Paulo:
Rocco, 2000.

134

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO: OS 40 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFPEL

SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org.). História, memória, literatura – O
testemunho na era das catástrofes. Campinas, SP: Editora da UNICAMP,
2003.
SOARES, Daniela de Lima. “Professora, e as mulheres nessa história
toda”: Sujeitos invisíveis e as relações de gênero nas aulas nos Anos
Finais do Ensino Fundamental. Reflexões a partir de uma narrativa
literária. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em
Ensino de História ProfHistória, UFRGS, Porto Alegre, 2021.
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Caminhos e
descaminhos da
História
Micaele Irene Scheer
Tamires Xavier Soares
Primeiros encontros
O presente texto foi escrito pelas egressas do curso de
licenciatura em História da Universidade Federal de Pelotas, as
professoras Micaele Irene Scheer e Tamires Xavier Soares. Ambas
foram aprovadas no vestibular em um contexto de expansão do
Ensino Superior no Brasil, Micaele iniciou seus estudos em 2007, já
a entrada de Tamires foi mais tardia, em 2009. Apesar de fazerem
parte de turmas diferentes, tiveram experiências acadêmicas
semelhantes e, hoje, atuam na Educação Básica da mesma rede
municipal de ensino, na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul.
Nesse sentido, o objetivo deste texto é compartilhar algumas das
memórias que marcaram nossa trajetória na UFPel, por isso, vamos
nos expressar na primeira pessoa do plural.
O curso de História da UFPel, na época do nosso ingresso,
era dividido em dez semestres, iniciando com disciplinas mais
ligadas ao fazer pedagógico e, no decorrer dos semestres, foram
introduzidas as cadeiras mais específicas da História, divididas
entre aquelas que abordavam os períodos históricos clássicos,
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as teorias e as metodologias. Os estágios estavam concentrados
no final do curso. Nós, como a maioria dos colegas acadêmicos,
ficamos deslumbradas com os conteúdos e possibilidades de
pesquisa e, logo nos primeiros meses após nosso ingresso no curso,
tentamos definir um caminho para seguir, isto é, em qual “parte” da
História vamos aprofundar nossos estudos.
De acordo com a viabilidade do contexto político daquele
momento, o departamento agregou os cursos de bacharelado em
História, bem como o mestrado em História, o que viabilizou a
contratação de novos professores, ampliação dos grupos de estudos
ou núcleos de pesquisa, além dos programas de iniciação à docência.
Espaços que contavam com bolsas de iniciação científica, o que
permitia aos alunos/as que desejavam se dedicar à pesquisa, ensino
e extensão permanecerem nos cursos, com dedicação exclusiva.
Micaele se aproximou, ainda no primeiro semestre, do Núcleo
de Documentação Histórica. Como voluntária, conheceu os
projetos desenvolvidos pelas professoras Beatriz Ana Loner e
Lorena Almeida Gill, com apoio dos bolsistas. Nesse espaço, passou
a higienizar as fichas da Delegacia Regional do Trabalho (DRT),
o que propiciou seus primeiros contatos com fontes históricas.
Depois, Micaele participou da realização de levantamento de dados
sobre imigrantes italianos nos livros de internamento da Santa Casa
de Pelotas e da organização do Arquivo da Biblioteca Pública de
Pelotas. Passados alguns meses, ela conseguiu uma bolsa de estágio
na referida biblioteca. Foi nessa oportunidade que organizou e
catalogou parte do acervo do arquivo, principalmente no período
posterior à restauração do prédio.
Cerca de um ano depois, Micaele foi selecionada para uma
bolsa de intercâmbio na Universidade do Minho, em Portugal.
Com apoio de Lorena e Beatriz, no retorno à UFPel, voltou a
frequentar o NDH, desenvolvendo a organização de um arquivo
privado. Depois de alguns meses, conseguiu uma bolsa de iniciação
científica no projeto “À beira da extinção: ofícios que estão em vias
de desaparecer”. Nesse projeto, consolidou sua perspectiva teórica
e metodológica, definindo seu campo de pesquisa: história social
do trabalho.
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Já Tamires teve sua primeira experiência como bolsista em
uma categoria chamada de bolsa de graduação, na qual exercia a
função de monitora das disciplinas de História Antiga Ocidental
e História Medieval. Após o término da vigência da bolsa de
graduação, ela fez seleção para uma bolsa PROBEC1, ligada ao
Acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, oferecida pelo Núcleo
de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas.
Como bolsista PROBEC, Tamires tinha a função de higienizar,
ler e resumir os processos trabalhistas do mencionado acervo, um
trabalho vagaroso, mas muito interessante. Em 2011, a estudante
foi aprovada no edital para o ingresso no Programa de Educação
Tutorial (PET)2 e, como petiana, atuou na educação, no ensino e na
pesquisa. O projeto de pesquisa de Tamires utilizava as fontes do
acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, mais especificamente as
ações que envolviam indisciplina e insubordinação. A experiência
como bolsista PROBEC marcou sua vida, haja vista que essa
experiência permitiu conhecer melhor as fontes históricas judiciais.
Essa familiarização foi fundamental para definir o interesse em
utilizar tais em suas pesquisas de trabalho de conclusão de curso,
mestrado e doutorado.
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Imagem 1 - Pré-trote da turma de licenciatura em história 2009/01, turma que Tamires
fazia parte, na foto Micaele aparece ao fundo, no grupo dos veteranos.
Fonte: Acervo pessoal de Tamires Xavier Soares

Lugares de acolhida
Os professores das diferentes disciplinas do curso de licenciatura
em História fizeram parte da nossa construção como professoras e
historiadoras, mas o espaço do NDH foi o de acolhida. Bolsistas,
como fomos por boa parte da graduação, passamos nossas tardes
nesse lugar, pesquisando, estudando, catalogando e compartilhando
experiências. O contato diário entre os bolsistas e entre eles e as
professoras Lorena e Beatriz, com apoio de Paulo Koschier e
Ivoni Motta, ambos servidores técnico-administrativos, criava um
ambiente que fomentava pesquisas realmente coletivas, seja no
âmbito da coleta e organização de fontes seja no debate sobre as
referências nos grupos de estudos.
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Falar de espaços de acolhida, desse modo, faz-nos lembrar
de um outro lugar importante para a nossa formação, o Grupo
de Trabalho: Mundos do Trabalho, ligado à Associação Nacional
de História (ANPUH), principalmente o espaço referente à
organização regional. Acompanhamos o GT de modo orgânico
desde a graduação, suas reuniões e simpósios temáticos em eventos.
Tivemos encontros e amizades que ajudaram a definir os contornos
de nossas pesquisas.
Nesse sentido, qual é a relação do Mundos do Trabalho com
o NDH? O Núcleo, por preservar acervos de fábricas, jornais
operários, depoimentos orais de trabalhadores, as fichas da DRT
e os processos trabalhistas, impulsiona pesquisas que vão ao
encontro dos debates estabelecidos neste campo de estudos. Beatriz,
como fundadora nacional do GT, foi uma grande incentivadora
do desenvolvimento de pesquisas sobre trabalho e trabalhadores
com as fontes do Núcleo. A UFPel, também, foi sede de eventos e
reuniões do GT, como as VII Jornadas Regionais do GT Mundos
do Trabalho, em 2013, em que Tamires foi uma das organizadoras
e Micaele, que na época já havia se formado, coordenou um dos
simpósios temáticos, além da sua comunicação, apresentando os
resultados de sua pesquisa.
Agora, passamos ao tratamento de outro tópico: vamos
apresentar os acervos com os quais tivemos maior contato. O acervo
da Justiça do Trabalho de Pelotas se encontra salvaguardado no
Núcleo de Documentação Histórica da UFPel, ao total são 93.845
processos trabalhistas que remontam dos anos de 1936 a 1998. Essa
significativa quantidade de reclamações está armazenada em um
“espaço de aproximadamente 327,4 metros lineares, perfazendo um
volume aproximado de 36,94 metros cúbicos, dispostos em dois
ambientes” (KOSCHIER, 2019, p. 8). Para escrita do trabalho de
conclusão de curso “Indisciplina e Insubordinação nos Processos
Trabalhistas: o cotidiano fabril na empresa The Rio-Grandense
Light and Power” e, para elaboração da dissertação de mestrado
“Tensões trabalhistas entre ‘súditos do Eixo’ e empregadores,
durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas”, Tamires utilizou
somente processos do acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas
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e entrevistas com os trabalhadores ou seus familiares. Micaele,
também, usou os processos trabalhistas e entrevistas em sua
dissertação de mestrado “Vestígios de um ofício: o setor calçadista
e as experiências de seus trabalhadores na cidade de Pelotas (19402014)”. Ambas defenderam suas dissertações no Programa de PósGraduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul.
Assim, pontuamos que a utilização da história oral está
presente na nossa formação. Para Tamires, é fruto de sua passagem
como bolsista PROBEC, visto que foi no NDH que teve seu
primeiro contato com a metodologia da História Oral. Para mais,
a convivência com outros bolsistas, professores, grupos de estudos
e participação em eventos “abriu os horizontes” para Tamires,
convidando-a enxergar possibilidades de uma metodologia que
ela desconhecia. Já Micaele teve o primeiro contato a partir de um
grupo de estudo sobre História Oral e Memória, ainda no primeiro
ano de graduação. Esse grupo era coordenado pelas professoras
Lorena e Beatriz. Desde então, Micaele buscou acompanhar eventos
sobre essa temática e, mais tarde, como bolsista do projeto “À beira
da extinção” realizou entrevistas com benzedeiros/as, parteiras,
alfaiates, costureiras, ourives, dentre outros mestres de ofícios.
Esses encontros a auxiliaram a definir o grupo social específico que
seria pesquisado por Micaele nos anos seguintes: os sapateiros.
O Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul sempre
esteve com suas portas abertas para apoiar os projetos do NDH, bem
como nossas pesquisas de mestrado e no doutorado. Localizado
em Porto Alegre, o Memorial salvaguarda documentações como
processos trabalhistas, acórdãos, livros, fotografias, objetos que
remontam à história da Justiça do Trabalho, no Rio Grande do Sul.
Convém destacar que foi através da parceria com essa instituição
que o NDH incorporou ao seu acervo, em 2005, em um regime de
comodato, os processos da Justiça do Trabalho de Pelotas. Deste
modo, o Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul
além de estar sempre em contato com o NDH, também abriu
diversas possibilidades para que os bolsistas ou pesquisadores na
área participassem de eventos, revistas e ebooks na posição de
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organizadores. Nossa primeira participação em eventos promovidos
pelo Memorial foi em 2012, no seminário chamado “Dissídios:
Trabalhadores e Justiça do Trabalho”. Desde então, foram várias
idas ao Memorial para pesquisar e, à convite, para compartilhar
nossas experiências. A exemplo, em 2017, quando fomos chamadas
para participar do “II Ciclo de Cinema e Debate: novas fronteiras”.
Por fim, o período da graduação foi enriquecido pelas
experiências oportunizadas pelo NDH, as quais foram
compartilhadas com vários colegas, servidores e professores.
Durante cinco anos, desenvolvemos um amplo conhecimento
teórico e metodológico, pesquisamos e analisamos vários tipos de
fontes. Base sólida que fundamentou nossa trajetória acadêmica
e profissional e, também, contribuiu para que nos tornássemos
sujeitos mais críticos e inspirados para usar o nosso conhecimento
na promoção de uma sociedade mais justa.

Deixando o ninho
A universidade foi um momento de muitas descobertas. Micaele
havia deixado uma pequena cidade no interior do Rio Grande do
Sul, Teutônia, para ir em busca do Ensino Superior em uma cidade
grande e cheia de desafios, como Pelotas. Tamires, por sua vez, é
pelotense, na época morava no bairro Fragata e atravessava a cidade
todos os dias para realizar seu sonho de se tornar professora de
História. Para além do NDH e o sofá do corredor do Instituo de
Ciências Humanas-ICH, encontramo-nos novamente durante o
mestrado, desta vez na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, PUC/RS3.
Micaele ingressou no mestrado antes de Tamires e continuou
com a sua pesquisa sobre sapateiros pelotenses, com ênfase nas
memórias desses trabalhadores, incluindo, também, alguns
processos trabalhistas e fichas da DRT. Essa investigação foi
orientada pela professora doutora Cláudia Musa Fay, a qual
também coordenava, ao lado de Núncia Santoro de Constantino,
o Laboratório de Pesquisa em História Oral (LAPHO). Espaço
3 Ambas eram bolsistas, portanto, não pagaram mensalidade.
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no qual Micaele teve a oportunidade de debater e compartilhar
leituras, assim como as angústias comuns ao processo de escrita de
uma dissertação. Esse trabalho recebeu o título de “Vestígios de um
ofício: o setor calçadista e as experiências de seus trabalhadores na
cidade de Pelotas (1940-2014)” e foi defendido em agosto de 2014.
Por sua vez, Tamires, durante o mestrado, foi orientada por Prof.
Dr. René Gertz, sua pesquisa se voltou aos processos trabalhistas
envolvendo alemães e italianos, na cidade de Pelotas, durante a
Segunda Guerra Mundial. Foram utilizados os processos da Justiça
do Trabalho de Pelotas, salvaguardados parte no NDH e outra parte
no Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, bem
como entrevistas com as famílias dos trabalhadores envolvidos nos
autos. O texto final da dissertação, defendida em janeiro de 2016,
recebeu o título: Leis para todos: tensões trabalhistas entre “súditos
do Eixo” e empregadores, durante a Segunda Guerra Mundial, em
Pelotas.

Imagem 2 - Lançamento do livro “À beira da extinção” durante o evento que comemorou
os 25 anos do NDH, em maio de 2015.
Fonte: foto de Paulo Koschier/ Facebook

O término do curso de mestrado representou para elas um
momento de alívio e dúvidas. O que fazer? Tentar seleção para o
doutorado? Seguir na área como professora e deixar o doutorado
para mais adiante? Tanto Micaele como Tamires optaram por
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fazer seleções para cursos de doutorado, a primeira foi selecionada
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a segunda na
Universidade Federal de Santa Maria. Após o ingresso no doutorado,
foram quatro anos e meio de muitas noites sem dormir, crises de
ansiedade, viagens para eventos em outros estados, encontros com
colegas queridos, leituras e, principalmente, muito aprendizado.
Na UFRGS, Micaele foi orientada pela professora doutora Regina
Weber e continuou abordando o setor calçadista no Rio Grande do
Sul, mas os recortes mudaram, passou a investigar as experiências
dos trabalhadores de Novo Hamburgo durante a Ditadura Militar.
Esse projeto teve o apoio da professora Beatriz, que, durante uma
reunião do GT Mundos do Trabalho, apontou para hipóteses e
potencialidades desse objeto de estudo. Depois desse momento,
Beatriz também indicou leituras e revisou o projeto que resultou,
em 2020, na tese “Experiências de trabalhadoras e trabalhadores
do calçado durante a Ditadura: resistências cotidianas, lutas por
direitos e protestos públicos em Novo Hamburgo/RS (1968-1979)”.
Tamires, por sua vez, ingressou no programa de pós-graduação
em História da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM um
mês após defender a dissertação de mestrado e, sob orientação da
Prof.ª Dr.ª Glaucia Vieira Ramos Korand, defendeu, em 2020, a
tese chamada: Nas trincheiras da sobrevivência: a Segunda Guerra
Mundial e suas implicações para os trabalhadores no Rio Grande
do Sul. Entre 2016 e 2019 Tamires morou na casa do estudante da
pós-graduação da UFSM, foi uma experiência difícil e ao mesmo
tempo enriquecedora, pois conheceu dificuldades que jamais
poderia imaginar, mas também conseguiu viajar para vários lugares
com ajuda financeira do pós e fazer vários amigos e amigas.

Ensino e trabalho
O ano de 2016 não foi fácil, principalmente para os
historiadores e historiadoras que sabiam o que estava em jogo com
o golpe que retirou da presidência a então eleita Dilma Rousseff.
Com os progressivos cortes na educação, a bolsa de doutorado
de Tamires não foi concretizada, restando-lhe apenas uma bolsa
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oferecida internamente pela UFSM, no valor de R$ 500,00 reais,
para auxiliar o secretário da Pós-Graduação em História, ou seja,
ajudar nos serviços da secretaria. A situação era difícil, Tamires
passou a morar na casa do estudante da pós-graduação da UFSM,
mais conhecida como CEU III. Diante desse cenário, ela passou a
entregar currículos em todas as escolas e cursos preparatórios de
Santa Maria.
Um ano depois veio o primeiro emprego como professora de
história dos quintos e sextos anos da Escola Batista, de Santa Maria.
Posteriormente, passou a dar aula em cursinhos preparatórios para
o ENEM e IF-Sul nas cidades de São Pedro e Santa Maria, foi nesse
período que Tamires chegou a ministrar um “aulão” pré-ENEM na
Penitenciária Estadual Masculina de Santa Maria, uma experiência
inesquecível e de muito aprendizado.
Em 2018, Tamires aceitou mais uma proposta de emprego:
ministrar aulas de História para o sétimo, oitavo e nono ano do
Ensino Fundamental e primeira, segunda e terceira série do Ensino
Médio do Colégio Teutônia. A carga horária de trabalho era
extensa, de segunda a terça trabalhava na cidade de Teutônia e de
quarta a sábado em Santa Maria, semanalmente percorria 440km.
Sua experiência como professora da rede privada e de cursinhos foi
bastante desafiadora, ministrar aulas para turmas de quinto ano, ou
seja, crianças entre 10 e 11 anos, exigiu maior dedicação do que o
comum para elaboração dos planejamentos, já que era uma faixa
etária que por muitos anos era considerada Ensino Fundamental I.
As aulas em cursinhos preparatórios também exigiram bastante
de Tamires, haja vista que preparar apostilas, pesquisar sobre os
temas mais comuns nas provas, formulação de simulados, aulões e
resumos requisitavam horas de trabalho em casa, além do trabalho
na sala de aula. Muitas vezes, o cansaço tomava conta, vontade de
desistir não faltava, ainda mais em um contexto de incertezas sobre
o futuro dos/as professores/as da área de humanas, mas em um
misto de desânimo pela profissão e busca por uma situação melhor
Tamires começou a fazer concursos de magistério municipal,
a exemplo, Selbach, Nova Prata, Lajeado, Estrela, Teutônia,
Farroupilha, São Francisco de Paula, Gramado e Canoas. A maioria
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com a isenção da inscrição por ser, na época, jovem de baixa renda4.
Em julho de 2019, foi chamada para assumir o cargo de professora
de história na prefeitura de Lajeado, então vieram as mudanças e os
novos desafios.
Já Micaele foi contemplada com bolsa CAPES, tanto no
mestrado quanto no doutorado, permitindo que se dedicasse
exclusivamente à pós-graduação. Dessa forma, atuou como
professora apenas por um curto período em 2012. Contudo, em
meados de 2018, quando as pesquisas de intenção de voto indicavam
a vitória do, hoje presidente, Jair Bolsonaro, interrompeu a escrita
da tese e passou a fazer concursos, muitos deles ao lado de Tamires,
podendo acrescentar às cidades já mencionadas, Tupandi, Taquari,
Canela, Três Coroas, Ivoti e São Leopoldo. Essa etapa foi marcada
por muitos obstáculos, como: provas mal redigidas, que exigiam
conhecimentos de informática, de matemática e de legislação
administrativa. Para além desses conhecimentos, alheios ao cargo,
também exigiam amplo conhecimento em português/gramática,
legislação na área da Educação e autores teóricos do campo do
Ensino e da Educação. A bibliografia era volumosa e era diferente,
dependendo da banca. O sucesso na prova não garantia a posse, pois
os municípios, na sua maioria, eram pequenos, logo convocaram
poucos candidatos ou não havia vagas garantidas: cadastro reserva.
Após alguns fracassos e sucessos, coincidentemente, Micaele e
Tamires foram convocadas para tomar posse na mesma rede, a do
município de Lajeado, no Vale do Taquari. A primeira em março
e a segunda em julho de 2019. Micaele concluiu a tese na UFRGS
em março de 2020, a última banca presencial antes do isolamento
social devido à pandemia da COVID-19, ao passo que Tamires
findou o doutorado, na UFSM, em agosto de 2020. Naquele mesmo
mês, Tamires iniciou o curso de Pedagogia pela Uninter. No ano
seguinte, Micaele ingressou no curso de Geografia na Universidade
de Caxias do Sul. As motivações para continuar nossos estudos
4 A Identidade Jovem possibilita que jovens de baixa renda, com idade entre
15 e 29 anos, tenham acesso a diversos benefícios, tais como: meia-entrada em
eventos artístico-culturais e esportivos, vagas gratuitas (ou com 50% de desconto)
no sistema de transporte coletivo interestadual e isenção de taxas em concursos.
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decorrem da motivação em continuar a nossa formação, mas,
também, resultam das necessidades encontradas no cotidiano da
escola.
Para Tamires, esse desejo veio após ela ter que substituir por
30 dias uma professora do primeiro ano do Ensino Fundamental
devido a complicações de saúde da professora titular da turma.
Durante aqueles dias, com a turma de pequenos, Tamires descobriu
que gostava de ministrar aulas para os Anos Iniciais, ou seja, do
primeiro ao quinto ano. Mais tarde, sentiu necessidade de realizar
cursos, uma pós-graduação com ênfase em inclusão, pois existem
muitos alunos incluídos nas redes públicas e privadas. No entanto,
ela sentiu que lhe faltava conhecimento para atender esses alunos,
portanto, em busca de aperfeiçoamento, em 2021, Tamires foi
selecionada para fazer parte do corpo discente da Especialização
em Docência, com ênfase em inclusão oferecida pelo Instituto
Federal de Minas Gerais, campus Arcos, na modalidade EAD.
Na maioria das redes, os professores de História também
lecionam Geografia, por isso, Micaele iniciou, em 2021, uma
graduação nessa área, na modalidade segunda licenciatura Ead,
na Universidade de Caxias do SUL - UCS. Da mesma forma, por
trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos, fez cursos voltados
para essa modalidade, como “Curso de Formação Continuada
em Nível de Aperfeiçoamento: Estudos e Práticas Reflexivas na
Docência”, promovido pelo IFSul, campus Pelotas.
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Imagem 3 - Professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Oscar
Karnal, na foto aparecem Tamires e Micaele, 2021.
Fonte: https://www.facebook.com/escolafok

Reflexões finais
Em seu clássico livro chamado “Pedagogia da autonomia”,
Paulo Freire afirma que: “a teoria sem a prática vira ‘verbalismo’,
assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando
se une a prática com a teoria, tem-se a práxis, a ação criadora e
modificadora da realidade” (FREIRE, 1996, p.25). Hoje, após mais
de uma década formadas, Micaele e Tamires compreendem que a
universidade, mais especificamente o curso de História, ofereceulhes a teoria e pequenas doses de prática durante a vigência das
bolsas e dos estágios, porém a práxis foi adquirida com a experiência
e a luta para se manterem atualizadas, cursando novas faculdades,
doutorados e especializações.
Após a formatura no curso de licenciatura em História vieram
muitos desafios: mestrado, doutorado, trabalho como docente e as
incertezas a respeito do futuro do país após tantos golpes vividos
após 2016, além do contexto pandêmico. No entanto, também, com
base em Freire, compreendemos que seja necessário ter esperança
e buscar dentro de nós a capacidade de compreender o momento
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e criar alternativas para aquilo que parece tão nebuloso (FREIRE,
2002).
Os cortes na educação, a precarização do ensino de forma geral
e, por fim, o rápido alastramento do covid-19 – que fechou escolas
e nos colocou em uma situação inesperada por meses – muitas
vezes, deixou-nos abatidas, porém não por muito tempo. Buscamos
força nos alunos, quando compreendemos suas realidades e a
necessidade que eles têm de ter a escola não só como um ambiente
de aprendizado, mas também de acolhimento. Desse modo, nossa
práxis sempre esteve e está direcionada para proporcionar aos
discentes um ambiente de aprendizagem acolhedor e significativo,
no qual aprendemos em conjunto e buscamos fazer a diferença na
vida das pessoas.
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Os fios invisíveis
“entre as frases, fases
e várias etapas”: as
ligações entre o curso
de Licenciatura em
História da UFPel e a
minha História
Natiele Gonçalves Mesquita
Minha relação com o curso de História começa antes de
ingressar na Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas. O
curso influenciou minha decisão de escolha de profissão e vida em
2004, quando eu tinha 15 anos recém completos e a graduação em
História, 23 anos.
Recebi um panfleto na rua, para ser mais precisa, na Praça
José Bonifácio, localizada no centro de Pelotas, também conhecida
como a “Praça da Catedral”, onde seguidamente nós estudantes e
ex-estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor
Queiroz sentávamos antes, depois ou durante as aulas. No
panfleto estava escrito: “ajude a proteger sua vida, sua dignidade
e a democracia”. Era um convite, ou uma convocação, com a
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programação do “Seminário 40 anos do Golpe Militar no Brasil”,
que aconteceria nos dias 29 de março a 02 de abril de 2004.
Analisando com os olhos do presente, acredito que esse
seminário em que frequentei os 5 dias na companhia da minha
prima, um pouco mais velha que eu, e minha mãe (programa de
família), entendi em algum nível as palavras de Marx, quando diz
que a História é a História da luta de classes. Essa perspectiva me
acompanha até hoje, no que se refere ao pensamento marxista
de que a História dos povos, inclusive, a História tradicional,
eurocêntrica e colonial, também conta sobre a luta de classes,
mas essa visão, eu e vários intelectuais e militantes rebatemos e
pretendemos descolonizar.
Partindo das discussões sobre a ditadura civil-militar iniciada
em 1964, percebi como a História nos permite enxergarmos uns
nos outros. E que a luta por memória, verdade e justiça não era
apenas dos familiares dos mortos e desaparecidos, e sim de todos
que vivemos e prezamos pela democracia e igualdade. Que tudo
que se passou na História do Brasil, é a nossa História, ou seja, de
quem somos e quem podemos ser.
O seminário em questão foi organizado por uma série de
sindicatos, entidades e organizações, em especial o Instituto Mário
Alves, tinha também a organização do Curso de Especialização em
História do Brasil e pelo Diretório Acadêmico da História. A partir
deste momento decidi: serei professora de História! Serei professora,
pois passei a acreditar, a partir dos aprendizados, discursos, imagens
e pessoas ali presentes, que a História pode mudar vidas. Que nossa
realidade presente é desenhada, em muitos âmbitos, pelo passado
que nos precede. Que entre nossas estruturas sociais coletivas e
raízes individuais, a História está como um fio, uma linha invisível.
Logo, minha vida faria mais sentido se eu tentasse dar luz a esses
fios, para que todos possam ver os fios que os prende e manipulam.
Desde aquele período, até hoje, acredito que a Escola deve
ser um dos lugares onde todas as luzes devem se voltar, um local
onde se vibre e provoque a consciência plena. O espaço disponível,
o mais democratizado e diverso possível, para que possamos
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analisar e entender, entre outras coisas, como são forjadas nossas
subjetividades.
Em 2007, ingressei na Universidade Federal de Pelotas, no
curso de Licenciatura em História por meio de vestibular, A prova
que tinha “Negro Drama”, dos Racionais MC’s, me antecipava: a
universidade é uma trincheira, com “dinheiro, problemas, invejas,
luxo, fama”.
Descentralizada, a UFPel me apresentou lugares da cidade que
jamais havia penetrado já nos primeiros trâmites de ocupação da
vaga: o Campus Capão do Leão, por sorte, ensolarado e cheio de
juventude que assim como eu, se encantava e temia o novo mundo
que a universidade proporcionaria. A faculdade de Direito, embora
eu já tivesse frequentado à praça e o famoso porão que dava lugar à
Boate do Direito, adentrei no espaço reservado e elitizado desde sua
escadaria até a arquitetura excludente que o mogno decora, e não
menos importante, o por mim muito querido e confuso, Instituto
de Ciências Humanas.
No primeiro momento e talvez durante muitos semestres,
confesso que pouco entendi do teor e objetivo das aulas, a História
fantástica que minhas expectativas adolescentes projetavam não
se materializou. O que apresentou-se foi uma ciência de grande
complexidade; textos densos e para meus olhos de 18 anos, chatos;
professores inteligentes e entendidos dos assuntos da História, mas
distantes da minha realidade e da prática pedagógica que eu almejava
quando me tornasse uma professora de História; e colegas prolixos,
maduros e com bagagens sólidas e intenções muito mais explícitas
do que as minhas. Uma grande dificuldade de concentração me
acompanhou nestes primeiros anos, provavelmente potencializada
pelos questionamentos de “por que estudar isso é necessário?”,
“como que eu farei essa discussão no Ensino Fundamental, quando
lá estiver?”.
Uma série de adversidades também atravessava minha
experiência, como dificuldades financeiras e de mobilidade urbana,
carga horária de estudos, visto que também estudava em curso
técnico no então Centro Federal de Educação Tecnológica (antigo
CEFET, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/
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IFSul), e até um determinado período do 1º semestre de faculdade,
o próprio Ensino Médio. Pouco tempo me restava para manter as
leituras em dia, até mesmo espaço físico e privacidade em casa.
Neste período, um dos principais aspectos da minha formação
inicial, está diretamente ligado à sociabilidade. Os trabalhos em
grupo, a relação inicial formada entre colegas que tinham interesses
e faixa etária em comum fortaleceu meu vínculo com o curso de
graduação.
Estes elementos, muito pessoais e subjetivos que trago nesta
reflexão são essenciais para meu entendimento, em parte, do que é a
educação. A socialização, a construção de laços, e relações de afeto,
é crucial em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Assim
como a compreensão de que diversas realidades e dificuldades
permeiam a existência de estudantes de todos os níveis. O sentido
da aula, do porquê da História, daquele recorte, daquela análise,
daquele texto, visto minhas críticas iniciais e o questionamento “a
quem serve?”, são hoje, essenciais na minha construção de ensino
de História para ler o mundo, buscando dialogar minimamente
com o público de estudantes a que me direciono.
Não tardou para que minha rede de sociabilidade se tornasse
também, um espaço de debate sobre História e de imersão na
universidade. Finalizado o Ensino Médio e Técnico, em que eu
ganho tempo, mas perco benefícios estudantis, passo a integrar
com mais frequência, outros ambientes da universidade que não só
a sala de aula.
Começando como voluntária, passo a contribuir na pesquisa
da professora Lorena Gill, no projeto “Tuberculose e tuberculosos
em Pelotas (RS) 1930-1960”. A investigação me proporcionou o
contato com fontes diversas, jornais da Hemeroteca da Bibliotheca
Pública Pelotense, Relatórios de Internamento e Enterramento da
Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, História Oral, entrevistando
familiares e pacientes que vivenciaram a doença naquele recorte.
Foi uma experiência enriquecedora trabalhar com esse estudo por
ter a oportunidade de estar em contato com o estado mais bruto
da História, ao mesmo tempo, me deparei com uma realidade que
tardei a admitir, que era do meu perfil profissional. A temática e os
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objetivos da pesquisa não satisfaziam meus anseios principais, que
era o ensino de História, mas certamente, contribuiu muito para eu
entender o papel da professora-pesquisadora que eu gostaria de ser.
Outro universo universitário que ingressei, foi o movimento
estudantil. A partir do Centro Acadêmico da História, que
chamávamos CAHis, nos apropriamos coletivamente das
discussões sobre currículo, políticas públicas para a educação,
papel da profissão de historiador e historiadora, estrutura física,
pedagógica e democracia universitária. Esta relação militante trouxe
a intimidade necessária para compreender que sim, a universidade
é nossa! Não só de estudantes, docentes e técnicos-administrativos,
mas nosso patrimônio, bem público, que possui uma finalidade que
é para com a comunidade.
Nesse contexto, entrei em contato com algo que tornou-se do
meu grande interesse na História: o tempo presente. O movimento
estudantil proporcionou uma análise da realidade, das demandas e
ações necessárias, pautas históricas e também atualizadas, que me
colocavam em contato direto com o presente e a partir dele com o
passado. O papel da História como orientador do presente, tal qual
o historiador e filósofo Jörn Rüsen visualiza como objetivo principal
do conhecimento histórico, igualmente se verifica em Marx, na
perspectiva de transformação da realidade em detrimento da mera
contemplação. Enquanto Marx aponta a necessidade de agirmos
frente às análises da realidade em que vivemos, Rüsen mostra que a
ciência especializada da História, parte de “carências de orientação
no tempo” (RÜSEN, 2010, p. 35). Voltando aos Racionais MC’s,
“desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você
quem mata”.
Dessa forma, a vivência do período experimentado durante
meus anos de graduação entre 2007 e 2012, também foi o período
em que vivenciamos o ciclo de governos neodesenvolvimentistas
do Partido dos Trabalhadores (PT), período que fomentou grandes
reflexões e embates devido à ampliação de vagas, quadro de
professores e estruturação das demandas. De acordo com Boito
Jr. (2012, p. 3), o neodesenolvimentismo se configurou em uma
frente política, encabeçada pela burguesia interna aliada com
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setores organizados de trabalhadores, que sustentou o crescimento
econômico a partir da transferência de renda, nos governos dos
presidentes Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Roussef (2011-2016).
A efervescência vivenciada com a duplicação de matrículas por
meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI), com a finalidade de ampliar
o acesso e a permanência no ensino superior e as lacunas deixadas
pelas administrações internas da universidade levantou uma série
de contradições. Enquanto nós estudantes buscávamos solucionar
a partir de nossas experiências, organização e discursos, era notável
que mesmo nossas experiências de estudantes de graduação da
universidade, ainda que válidas, careciam de referenciais mais
profundos de análise.
Alguns referenciais que somaram a minha experiência na
universidade foi à relação com movimentos sociais, a partir do
movimento estudantil. A organização de jornadas, semanas
acadêmicas, encontros estudantis, provocou um contato com o que
acreditávamos ser necessário acrescentar em nosso conhecimento,
juntando esforços coletivos do Diretório Central de Estudantes,
organizamos jornadas de debates que abordaram as questões
de assistência estudantil, ações afirmativas e também temáticas
específicas da área da saúde, código ambiental, planejamento da
cidade, agroecologia, luta LGBTQIA+, feminismo, entre outras
coisas.
Através do Centro Acadêmico da História, organizamos
Semanas Acadêmicas, cines-debate, encontros estudantis que
debateram a História da África, questões de gênero, democracia
universitária, profissionalização da profissão de historiador e
historiadora, abertura dos arquivos da ditadura, LGBTQIA+fobia,
racismo, luta pela terra. O ciclo pedagógico que parte de estudar,
planejar e agir, que circunda a prática militante é em si um processo
formativo, de experimentação de práxis que nos colocava como
agentes da História.
Nesse contexto, entro em contato com os movimentos sociais
do Projeto Popular para o Brasil por meio do Levante Popular
da Juventude. O Levante é uma organização constituída por
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jovens, voltado à luta de massas, formado no Rio Grande do Sul
em 2006 e nacionalizado em 2011. Sua fundação ocorreu a partir
dos movimentos da Via Campesina em razão da necessidade de
organizar as juventudes das cidades.
O Projeto Popular para o Brasil constitui em algo como uma
plataforma de demandas de políticas públicas pensadas a partir das
principais lacunas estruturais que vitimizam a maioria da população
brasileira. Tem como principais movimentos articuladores, os
ligados a Via Campesina, como Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), Movimento de Pequenos Agricultores
(MPA), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), além
do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos
(MTD), que foi nesse primeiro momento, a organização que mais
nos aproximamos na cidade de Pelotas.
Este contato se deu, em princípio, no Encontro Gaúcho de
Estudantes de História no ano de 2009, sediado na Universidade
Federal de Santa Maria- RS. Estes encontros estudantis de
História, assim como o regional sul e nacional faziam parte da
organicidade da Federação do Movimento Estudantil de História.
Deste encontro, os laços com o movimento estudantil de História
e o Levante Popular da Juventude se estreitaram, pois deliberamos
que o seguinte Encontro Estadual seria sediado pela Universidade
Federal de Pelotas.
Esta aproximação possibilitou também, a vivência da educação
popular, a partir da Rede de Educação Cidadã (RECID). Tanto
os movimentos citados anteriormente como a RECID, possuem
uma relação embrionária com a Teologia da Libertação através da
Ação Pastoral Católica. A Teologia da Libertação surge a partir dos
anos 1960, como uma reação latino-americana a interpretação das
necessidades de libertação do povo, associando à práxis cristã pela
luta por justiça e igualdade, influenciada pela conjuntura insurgente
capitaneada pela Revolução Cubana (SILVA, 2006, p. 32). De novo
recorrendo a “Negro Drama”, “que Deus me guarde, pois eu sei que
ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto”.
Desse jeito, os estudos acerca da História da luta do povo
brasileiro e da América Latina, da pedagogia libertadora de Paulo
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Freire, passaram a ocupar um espaço na minha leitura de mundo.
Também neste bojo, passei a frequentar espaços formativos de
leitura da realidade, partindo da visão desenvolvida por Caio Prado
Jr., Jacob Gorender, entre outros, igualmente referenciados nas
aulas da graduação propostas pela professora Beatriz Ana Loner.
Mais adiante, também me será apresentada a Teoria Marxista da
Dependência, que tem como principais intelectuais envolvidos
Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra,
desenvolvendo as ideias a respeito das peculiaridades comuns aos
países latino-americanos no que diz respeito às leis de funcionamento
do sistema capitalista (LUCE, 2011, p. 185). Embora estes espaços,
não apresentassem discussões bibliográficas em princípio, diferente
das aulas da professora Loner, desenhavam uma análise da História
que fundamentava a necessidade da construção de um projeto
alternativo de país, com vistas à soberania nacional.
Saliento que neste contexto, a práxis militante me levou a um
distanciamento do estudo acadêmico. Na época, eu identificava
uma distância entre um espectro e outro e diante disso, optei por
me dedicar muito mais à vida militante, ainda sem saber como
articular as duas frentes formativas. Hoje enxergo que de fato, há
uma distância inclusive física, entre a universidade e a comunidade,
ao mesmo tempo em que há uma mercantilização e incentivo ao
individualismo, competitividade e um apego eurocêntrico. Tais
apontamentos foram explicitamente protocolados no Processo de
Bolonha, iniciado em 1998, que tinha como objetivo organizar as
universidades europeias em um formato supranacional, em razão da
competitividade frente às universidades dos Estados Unidos e por
consequência, acabou influenciando diretamente as universidades
brasileiras (LIMA, AZEVEDO, CATANI, 2008, p. 11).
Embora as universidades brasileiras não tenham feito uma
adesão aberta aos parâmetros europeus, à interferência ocorreu
da mesma forma fugindo à construção de um sistema próprio,
estando ainda submetida a modelos internacionais de rankeamento,
competitividade e epistemologia (LIMA, AZEVEDO, CATANI,
2008, p. 31-32). Essa lacuna se reflete na dificuldade em através do
conhecimento científico desprover o senso comum do modo de
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vida da população brasileira, tendo como consequência o avanço
do negacionismo, falsas notícias (fake news), visão conservadora,
entre outras ações.
Vale ressaltar que a crítica que faço, corrobora com a visão de
que o rigor científico deve ser amplamente difundido e assegurado.
Utilizo das palavras do professor do Serviço Social, José Paulo
Netto, quando este analisa o panorama da produção acadêmica
nas universidades, ao afirmar que rigor científico, não é sinônimo
de critérios acadêmicos1. Hoje enxergo que as contradições entre
o ser militante e o ser acadêmico possuem sim fundamentos
metodológicos, mas ao mesmo tempo, são possíveis de serem
integrados.
Voltando a linha do tempo traçada acerca do percurso
formativo em minha graduação em História, retorno ao ano de
2009, após concluir minha participação na pesquisa “Tuberculose
e tuberculosos em Pelotas (RS) 1930-1960”, ingresso através de
edital lançado a estudantes de História, Museologia e Turismo
como estagiária na Prefeitura de Pelotas na extinta Secretaria de
Turismo, Esporte e Lazer. Neste cargo, entre tarefas burocráticas,
atendia ao público que buscasse informações turísticas a respeito
da cidade. Por ser sediada no Parque da Baronesa, a Secretaria abria
de domingo a domingo, sendo o secretário, herdeiro da charqueada
São João. Essa experiência me deixou em contato com uma visão
que, o historiador também licenciado na UFPEL, Caiuá Al-Alam,
coloca como “memorialista” da cidade, isto é, uma perspectiva da
importância dos “grandes homens, os grandes fatos”, que descarta
o cotidiano. “A história se apresentava como um campo linear,
sem conflitos, sem problematizações, como num memorial” (ALALAM, 2007, p.34).
Um tanto frustrada pelas demandas de conhecimento acerca
das famílias da elite pelotense, datas, porcelanas e mobília que
jamais haviam ocupado minhas preocupações como historiadora
e que confesso, que mesmo diante da necessidade, facilmente por
1 Informação verbal proferida pelo professor em aula síncrona no dia 05 de julho
de 2021, pela plataforma Jitsi.
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mim eram esquecidas em ocasiões em que guiei visitas. Ao mesmo
tempo, satisfeita com o atendimento ao público, com a troca
cultural e aprendizado de imergir criticamente neste universo,
também pude inserir a invisibilidade política da contribuição
negra por meio dos diálogos com a comunidade que recorria aos
produtos turísticos disponíveis na cidade, conforme estudado a
partir das aulas e literatura produzidas pela professora Loner, e pela
também graduada na UFPEL, Fernanda Oliveira da Silva, entre
outras referências.
Além disso, me colocou em contato com uma discussão que até
então não estava presente nas reflexões acerca da História, que é a
História Pública e seu uso no desenvolvimento econômico local.
A visão memorialista, mencionada anteriormente, se mostrava
através dos serviços públicos de turismo, como a História oficial e
economicamente rentável. Lembro de indagar aos profissionais que
atendiam no Museu da Baronesa pelo local da contribuição africana
e afro-brasileira escravizada no discurso reproduzido naquele
espaço, a resposta perturbadora e significativa foi algo como “temos
um tambor de sopapo que está guardado”, provavelmente esperava
restauro.
Encerrei o estágio no ano de 2010, quando em busca do meu
lugar na universidade, me encontrei no Programa Institucional de
Bolsas Iniciação à Docência (PIBID). Era o primeiro edital voltado
a estudantes dos cursos das áreas das Ciências Humanas e por esse
motivo, se intitulava “PIBID Humanidades”, tendo como objetivo
a formação do docente. Neste edital, o PIBID ainda contava com o
caráter interdisciplinar nos convidando a dialogar com as Ciências
Sociais, Filosofia, Letras/Português, Pedagogia e Teatro.
Com reuniões semanais nas escolas, estudando e construindo
um projeto de intervenção, o PIBID proporcionou uma das
mais ricas experiências promovidas pela universidade. Dentro
do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, a área específica
da História passava filmes vinculados às temáticas demandadas
pelo professor supervisor, como Revolução Francesa, 1ª Guerra
Mundial, sob orientação dos coordenadores da área da História,
os professores Sebastião Peres e Edgar Gandra. Em conjunto com
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as demais áreas, elaboramos um projeto, a partir do diagnóstico
feito diante da observação-participativa que tivemos na escola,
discutindo Direitos Humanos.
Dividindo o grande projeto interdisciplinar em eixos, sob
orientação da professora Sônia Maria Schio, do Departamento de
Filosofia, abordamos: bullying, patrimônio escolar, diversidade
humana e cultural, liberdade de expressão e direito à memória dos
grupos oprimidos. Na divisão de tarefas e democratização das áreas
em todos os eixos, trabalhei com o grupo que desenvolveu o direito
à memória dos grupos oprimidos. Sem precedentes a articulação
com as demais áreas que levou-nos a coleta de dados quantitativos,
debate sobre sociolinguística, análise de discursos midiáticos,
cines-debate, oficina de teatro do oprimido e batucada.
Lançando-nos na tarefa de debatermos temas sensíveis,
como racismo, LGTQIA+fobia, ainda sem a devida maturidade
que só o tempo empresta, nos deparamos com diversas situações
contraditórias e que fugiam ao nosso preparo. Não esperávamos,
ingenuamente, nos depararmos com tantas reações, principalmente
LGBTQIA+fóbicas, o que nos dificultou o diálogo. Porém, nos
surpreendemos com os resultados e com as oficinas finais.
Além destas frentes, formamos um grupo de estudos sobre
educação popular que se propôs colocar em prática um projeto, que
foi intitulado “Pátria Mãe África”, na escola que não participava do
PIBID diretamente, mas havia demandado ações extracurriculares,
a Escola Estadual de Ensino Fundamental Parque do Obelisco.
No total, foram 15 encontros com estudantes de 6º e 7º anos,
elaborando variadas dinâmicas, melhor detalhadas na publicação
do livro “PIBID Humanidades: História”, organizado pelo professor
Edgar Gandra.
Estas experiências coletivas de construção de projetos foram
essenciais no meu percurso formativo como educadora-histórica.
Além da experiência da pedagogia de projetos, pensar o processo
de ensino-aprendizagem a partir de uma obra coletiva, ativa e
cooperativa, me mostrou na prática a educação que eu buscaria até
o momento em que escrevo estas memórias. Adiantando a linha do
tempo em alguns anos, hoje me situo novamente como acadêmica,

161

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

em função do trabalho como supervisora no PIBID, desde 2018
até hoje, primavera de 2021, sendo agora o programa coordenado
pela motivadora, tanto em discursos como em práticas, professora
Alessandra Gasparotto.
Chegando aos anos finais da graduação, me perguntando a
respeito do Trabalho de Conclusão de Curso, inúmeras indagações
me levaram a pesquisar a respeito da Lei 10.639, sancionada em
2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e a
cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino. Minha
problemática de pesquisa, simples e prática, foi: quais os esforços
da então Secretaria Municipal de Educação para formação de
professores à luz da referida lei, até o ano de 2010?
Esta indagação foi provocada por diversas discussões que
participei no movimento estudantil, em especial, suscitadas pelas
intelectuais Winnie Bueno, então estudante de Agronomia e
posteriormente estudante de Direito da UFPEL, Ledeci Coutinho,
também graduada em História na UFPEL e Carla Ávila, graduada
em Ciências Sociais também na mesma universidade. A primeira,
destacada intelectual conhecida nacional e internacionalmente,
foi companheira de Diretório Central de Estudantes (DCE),
fomentando muitas reflexões coletivas e autocríticas a respeito
do racismo estrutural e privilégio branco na universidade. As
educadoras, Ledeci e Carla estão presentes em minhas lembranças
nitidamente, me lembro de discussões fomentadas por elas no
auditório da Faculdade de Educação, no 3º andar do Instituto
de Ciências Humanas (ICH), sobre cotas, acesso, permanência,
políticas públicas e demandas históricas da população negra da
cidade e do movimento negro como um todo. Somado a estas
discussões, durante a cadeira de História da África, o professor
Paulo Pezat, me designou como tarefa apresentar para a turma,
o livro “Memória d’África: A temática Africana em sala de aula”,
dos autores Carlos Serrano e Maurício Waldman. O livro trazia
explicitamente as lacunas que o ensino de diversas áreas, em
especial a História, deixava a desejar a respeito do continente
africano, em função do epistemicídio, afropessimismo, exotização,
invisibilização e outros reflexos do racismo.
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Partindo do pressuposto que eu já havia anteriormente
elaborado, de que a universidade tem um compromisso com
a comunidade, e que esta deve estar a serviço da busca pela
democratização e justiça, concluí que minha pesquisa deveria ser
no sentido de ir atrás de resultados para problemas identificados
na sociedade e que atinge uma parcela significativa da população.
Além disso, em algum grau, sempre senti um desconforto quando
o assunto se relacionava com as questões étnico-raciais, pois
identificando o racismo no cotidiano, não entendia meu lugar
nessa discussão. Ao mesmo tempo em que tinha total consciência
de que não sofri e não sofro o racismo anti-negro, visto que não
sou negra, também em algum grau, identificava uma diferenciação
dirigida a mim por não ser branca alva, tal como a colonização
europeia dos séculos XIX e XX, a política de branqueamento e a
memória instituída no Rio Grande do Sul, pretendiam. Em diversos
momentos da infância e vida adulta, este apontamento fora dirigido
a mim: nem tão branca quanto deveria, pejorativamente “bugra”.
De fato, as relações étnico-raciais estão na intimidade de toda
a população brasileira. Porém, uma parcela significativa desta, é
através das diversas formas de violência que sofrem que entendem
sua racialização. Enquanto outra parte, a parte branca, é privilegiada
o suficiente a ponto de não se sentir racializada e sim alheia a esta
discussão. Branquitude e negritude devem estar presentes no ensino
de História, pois estar fora é um reflexo da ignorância perniciosa da
epistemologia eurocêntrica reeditada no Brasil pelas elites brancas
locais. Destaco que esta discussão, pouco era travada nas aulas
de História durante a graduação, assim como muito pequeno era
o número de autores e autoras negras, produzindo uma lacuna
de referencial teórico e mais uma vez corroborando para o ciclo
eurocêntrico de visão da História e de seu ensino.
Ao final, a pesquisa constatou que até o ano de 2010, passados 7
anos da lei 10.639 sancionada, foram 200 horas de cursos ofertados
a educadores do município de Pelotas. A pesquisa carece de mais
informações e análise destes cursos, que em geral, se concentravam
no mês de novembro. Hoje, como professora da rede municipal
posso afirmar que de fato existem diversos esforços, para além de
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novembro, de formação para educadores de diversas áreas. Porém,
a organização curricular ainda está presa na lógica eurocêntrica e
atualmente, engessada pela pedagogia das Habilidades, instituída
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desde 2020.
Embora meu trabalho tenha sido bastante incipiente, me colocou
em contato com estudos a respeito das relações étnico-raciais e
literatura acerca da História do educador Movimento Negro, como
a dos historiadores Amilcar Pereira e Petrônio Domingues. Mais
adiante, este referencial é ampliado com o trabalho no mestrado
e estudos independentes e vejo como essenciais para o exercício
em sala de aula visto os denunciados números de distorção idadesérie, reprovação e abandono escolar, maior entre jovens e crianças
negras (COUTINHO, 2021, passim).
Colei grau em 27 de janeiro de 2012, desenvolvi tanto carinho
pela minha turma de onde saíram muitas amizades profundas e
duradouras, mas principalmente, diversos profissionais potentes
e críticos. Aparentemente, jamais perdemos o vínculo com a
universidade pela qual travamos diversas batalhas em sua defesa.
Sinto-me honrada por poder escrever estas linhas e ser lida por
tantos educadores-históricos que admiro e respeito. As diversas
experiências que aqui apresentei, foram facilitadas pelas relações
fraternas e encorajadoras que nutrimos enquanto grupo. Sendo eu
umas das caçulas da turma, que ingressou com o ensino médio ainda
nem concluído, posso afirmar que o aprendizado que a graduação
me trouxe, muito além da minha profissão, foi determinante na
minha formação e desenvolvimento pessoal.
De fato, meu vínculo com a universidade jamais se desfez,
como moradora da cidade de Pelotas, nascida e criada, educadora
nas redes estadual e municipal desde 2014, a universidade é
fundamental nas reflexões e ações locais. Uma das experiências
mais gratificantes em relação ao curso de História foi à visita com
estudantes do 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Professor Luís Carlos Corrêa da Silva, que fizemos em 2017.
Empolgados e curiosos, percorreram o ICH como eu percorri em
2007, conheceram o Laboratório de Ensino de História (LEH),
os arquivos do Núcleo de Documentação Histórica (NDH), os
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vestígios encontrados e catalogados pelo Laboratório de Ensino
e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia (LEPAARQ). Meus
esforços eram para que todos ficassem realmente à vontade de estar
onde estavam, de que se sentissem parte daquele universo também.
Em 2018, ao iniciar o trabalho como supervisora do PIBID,
naquele momento, pela Escola Municipal de Ensino Fundamental
Luiz Augusto de Assumpção até 2020, retornei a frequentar a
universidade. Esta experiência tem me colocado novamente
em contato com a ciência da História, que havia sido um pouco
esquecida por mim com o cotidiano exaustivo de trabalhar em 2
ou 3 escolas.
Com certeza, diversos aprendizados foram possíveis no período
entre minha graduação e o mestrado profissional em História
na Universidade Federal de Rio Grande estendendo-se até meu
ingresso na rede pública de educação. Percebi que de fato, muito do
que havia estudado durante a graduação, me era demandado nas
escolas. Por fim, em vários momentos, senti necessidade de voltar
no tempo e assistir às aulas novamente, visto que no meu percurso,
minha atenção e dedicação nem sempre era a que precisava ser,
mas a atuação no PIBID fez ver-me algo que eu havia perdido no
caminho: a urgência de defender e produzir a cientificidade da
História.
As demandas diárias da escola me colocaram em um processo
operário e alienado de sala de aula: bom dia, copiem, ouçam minha
explicação, vai cair na prova, ainda não corrigi a prova, aqui estão as
notas, aqui está a recuperação, aprovados de um lado, reprovados de
outro, boas férias. Entre uma vírgula e outra, em um determinado
momento, consegui identificar a lacuna da humanização das
pessoas a quem me dirigia. A escola também faz isso, desumaniza,
inclusive, estudantes, mas também a nós educadores e na verdade,
ela deveria ser o último lugar onde isso poderia acontecer. Sem o
olhar solidário e empático sobre cada um e cada uma da grande
massa de juventude que lida com diversas dificuldades e frustrações
diárias, o ensino é praticamente anulado. Aprendi nos primeiros
anos como docente, em primeiro lugar preciso me relacionar com
as pessoas com quem busco realizar uma troca de saberes por meio
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de um processo de ensino-aprendizagem em História, além disso,
todos têm o que ensinar, pois todos nos sentimos portadores da
memória do tempo em que vivemos, tal como afirma o historiador
de teoria e metodologia da História, Estevão Martins (2021).
A oportunidade de entrar em contato com o PIBID me trouxe
novamente aquelas indagações que parecem infantis, mas não são:
por que nós precisamos saber disso? Onde eu vou usar isso? Estas
perguntas, que são muito comuns entre os estudantes mais rebeldes
(meus preferidos), são a ponta de um iceberg filosófico. A razão
de ser de cada matriz do pensamento científico dos componentes
curriculares da escola deve estar explícito para todos sem excessão.
Não conseguir responder estas perguntas em diversas situações, me
levou a frustração, e esta me levou à ação: se o currículo de História
não faz sentido para vida prática da juventude, o que faz sentido?
Ou como fazer ter sentido esse currículo? Será que é possível? Ou
será que o currículo parte de pressupostos equivocados de marcos
civilizatórios que estão dissonantes da realidade? As respostas sobre
o porquê da História estão respondidas à primeira vista pelo aporte
teórico de Jörn Rüsen (RÜSEN, 2010, passim). A perspectiva de
orientação da vida prática e de consciência histórica são eficientes.
Ao mesmo tempo, insuficiente, visto que o currículo disponível e
formalmente cobrado pelo controle mais veemente exercido pela
BNCC é alicerçado na formação que tive na graduação, eurocêntrica
e quadripartite.
Enfim, trabalhar com formação de professores no PIBID pôsme diante destas discussões novamente, que haviam ficado um
tanto sucumbidas. Isto se deu, visto que o processo de produção
de conhecimento do PIBID parte de um diagnóstico da realidade
de estudantes, este pontapé inicial é significativo e produz efeitos
no processo de ensino-aprendizagem. Este diagnóstico é parte
essencial da cientificidade do trabalho em História que alicerça os
projetos pretendidos.
Conforme já salientado, quando fui bolsista, diagnosticamos
a urgência de discutir Direitos Humanos ainda em um contexto
bem diferente do atual, anterior à ascensão fascista corroborada
pelas urnas nas eleições de 2018, mas lá identificamos a gestação do
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futuro próximo. No PIBID de 2018, o projeto já partia dos Direitos
Humanos e os diagnósticos foram ao encontro. Na escola em que
ainda leciono, diagnosticamos a dificuldade dos estudantes em
se autoidentificar racialmente. A partir disso, o projeto foi sendo
gerado. Nas outras escolas, foi identificado questões de diversidade
sexual, aceitação e machismo. Estes diagnósticos não podem passar
alheios ao restante da escola. Eles comunicam muitas coisas e
possibilitam diversas abordagens, inclusive, sem fugir do currículo
pré-estabelecido, talvez adequando-o ou reinterpretando, à luz das
necessidades reais dos estudantes e demandas sociais coletivas.
Ainda como supervisora do PIBID, mas agora na realidade da
pandemia do COVID-19, em que o trabalho ocorreu estritamente
no formato remoto, me sinto em plena atividade consciente com a
formação de educadores que a graduação em História da UFPEL
tem desenvolvido. Sinto-me parte ativa e militante, agora com um
pouco mais de bagagem, passados os anos de rebeldia da graduação.
Mas ainda com a inquietude de saber que temos um caminho a
trilhar, muito a aprender e que o ensino de História carece e urge de
todos os braços, mãos, mentes e corações, dispostos a desenvolver
um projeto de futuro. Um projeto em que a universidade é
valorizada por ser enriquecida por ações transformadoras, pensadas
e executadas de maneira coletiva por sujeitos conscientes do seu
papel como desenvolvedores de um Brasil soberano, que ainda não
existe, mas que ao mesmo tempo, sempre teve a vocação de ser. O
Brasil que valoriza, reconhece e honra a ancestralidade indígena
e africana e que consegue também identificar, com honestidade,
a ancestralidade europeia, que compreende humildemente que o
conhecimento não se dá só em uma matriz de pensamento, que
diversas epistemologias nos forjam e precisamos a partir delas,
fomentar o conhecimento democratizado, sem subalternidade nem
preconceito, essencialmente descolonizado. E que todos saibam
responder a pergunta conhecida na voz de Mano Brown e ecoada
por milhares de vozes, “periferias, vielas, cortiços, você deve tá
pensando, o que você tem a ver com isso?”.
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Entre memórias e
afetos: reflexões
sobre uma trajetória
no Curso de História
da UFPel (2008-2012)
Débora Strieder Kreuz
“A memória guardará o que
valer a pena. A memória sabe
de mim mais que eu; e ela não
perde o que merece ser salvo.”
(GALEANO, 2008, p. 8)

A memória é seletiva. Como aprendi com inúmeros autores que
li durante a Licenciatura e Mestrado em História na Universidade
Federal de Pelotas, na qual estive entre 2008 e 2015, uma forma de
contar e sistematizar a nossa história, mesmo que involuntariamente,
é fazer a seleção de fatos que articulam passado, presente e futuro.
Como afirmou Galeano anteriormente: “[...] e ela não perde o que
merece ser salvo.” Assim, sobre esse período, salvaram-se tantos
elementos que considero fundamentais para a minha construção
individual, que tentarei fazer “a seleção da seleção” e tecer algumas
reflexões acerca da formação enquanto professora e pesquisadora.
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Assim, num primeiro momento, preciso agradecer a oportunidade
de fazer esse exercício de retorno à instituição e ao curso, que
considero como “uma de minhas casas afetivo-intelectuais”, tendo
em vista o papel fundamental que ocupa na minha trajetória. Ou
seja, para além de um espaço de formação profissional, também
considero o curso de História um local em que se conformaram
relações que ainda perduram, para além de todo o componente
ético-político que também merece ser destacado.
Inicialmente é importante falar sobre a minha compreensão
de mundo e o lugar que atualmente nele ocupo. Refletindo
brevemente, percebi que desde 1996, quando entrei na então 1ª
série do Ensino Fundamental, até o presente momento, outubro de
2021, enquanto docente na Universidade Estadual do Piauí, estive
vinculada à instituições públicas de ensino. Por que penso sobre
isso? Porque esse texto, como todos os outros, é datado e, em um
momento de ataque aos direitos sociais básicos e às instituições, é
fundamental fazer a defesa dos direitos humanos e da democracia,
compreendida no seu sentido mais amplo, e não apenas formal,
conceitos que são muitas vezes confundidos, inclusive. Assim,
reitero que a Universidade Pública e a produção do conhecimento
são eixos basilares para a construção de um país de fato soberano
e independente, e, se falo hoje sobre isso, foi porque o direito
ao ingresso e permanência nesse espaço me foi garantido, o que
hoje, já não acontece da mesma forma. Assim, é a partir desses
pressupostos que elaboro esse texto, ou seja, sem perder de vista
o papel fundamental que a Universidade Pública1 possui para a
sociedade, sobretudo no que tange a produção do conhecimento e
na luta pela eliminação das desigualdades.
Assim, a UFPel foi a primeira instituição de ensino superior
que acessei, e o percurso no curso de Licenciatura em História e
posteriormente no mestrado, são elementares para compreender a
1 Não pretendo fazer afirmações generalistas que reduzem a complexidade do
espaço universitário. Mas para fins desse texto compreendo que durante muito
tempo a Universidade Pública foi um espaço ocupado pela elite e que visava a
manutenção de relações sociais hierarquizadas. Contudo, minha geração viu,
mesmo que timidamente, essa configuração se alterar.
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minha trajetória a partir da tríade ensino-pesquisa-extensão. Afinal,
não é possível conceber o ensino superior sem a articulação das
três esferas, embora seja corrente que um, ou mais dos elementos
fiquem à margem. No meu caso, a pesquisa ficou em segundo
plano, mas desenvolverei essa ideia na sequência.
Ao pensar na minha “ilusão biográfica” (BOURDIEU, 2006)
afirmo que momentos considerados traumáticos na História
“sempre” chamaram a minha atenção, sobretudo os relacionados
à Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, meu primeiro espaço,
ainda em 2008, para pensar esses temas foi junto com o Grupo
de Estudos sobre a Intolerância, coordenado pela professora
Lorena Gill e que atualmente é o Programa de Educação Tutorial
(PET) “Diversidade e Tolerância”. Essa primeira experiência foi
fundamental para que eu me apropriasse de conceitos e reflexões
relacionados sobretudo às memórias traumáticas e as formas com
que essas são mobilizadas em diferentes contextos históricos. Da
mesma forma, conhecer pesquisas, concluídas ou andamento, que
problematizassem questões para além da História Militar, como a
História Social e toda a gama de relações que envolvem os conflitos.
Assim, aos poucos, minha compreensão sobre o fazer histórico foi se
alterando profundamente, tendo em vista que uma estudante recémingressante ainda possuía a compreensão da disciplina enquanto
uma sucessão de fatos no tempo, os quais muitas vezes nem tinham
relação entre si e muito menos com a realidade brasileira. Também
preciso mencionar que em outros momentos, as reflexões acerca da
utilização da História Oral enquanto ferramenta metodológica de
pesquisa, sobretudo a partir das questões propostas pela professora
Lorena, foram sobremaneira importantes para que eu desse início à
reflexão sobre a matéria-prima da disciplina: as fontes, bem como a
sua utilização nas diferentes formas de pesquisa.
No ano seguinte, 2009, iniciei meu contato com a docência por
meio do projeto de extensão que conjugava diferentes estudantes
das licenciaturas: o Pré-Vestibular Desafio. Devemos pensar sobre
o ensino de história em um local voltado para a aprovação em uma
prova específica, naquele momento o vestibular e posteriormente
o ENEM, na forma que Freire (1996) definiu como “educação
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bancária”, onde o estudante apenas seria depositário do suposto
conhecimento repassado pelo professor. Contudo, penso que o
“Desafio” foi um local que ultrapassava, ou pelo menos tentava
ultrapassar, essa barreira. Havia o interesse em realizar trocas além
daquelas relacionadas meramente ao “conteúdo”, em um constante
diálogo entre os que compunham aquele local e estavam dispostos
a construir uma efetiva relação de aprendizado – docentes e
discentes. Assim, posso afirmar que no momento de realizar os
estágios supervisionados nos anos de 2011 e 2012, aquele momento
tão difícil para a grande maioria, não enfrentei maiores problemas,
sobretudo àqueles relacionados ao estranhamento do local. Por
mais que dificuldades eventualmente surgissem, o contato no
Desafio, aliado ao proporcionado pelo PIBID, fizeram com que
os estágios fossem mais uma etapa que precisava ser concluída.
Assim, posso afirmar que a participação no projeto me fez tomar
contato com outras formas de relação ensino-aprendizagem além
das puramente formais. Penso que ainda estávamos muito distantes
das provocações que bell hooks traz na sua obra Ensinando a
transgredir, que problematiza a sua ação em sala de aula, embora se
estivesse construído um espaço cuja busca por relações horizontais
estava também na agenda proposta. Assim, esse espaço fez com que
eu cotidianamente pensasse sobre o fazer docente e as dificuldades
impostas por uma sala de aula tão diversa como era a do Desafio,
as quais me acompanham ainda no presente. Dessa forma, penso
que as diferentes estratégias para lidar com a diversidade em sala
de aula ainda merecem mais destaque na formação dos futuros
professores – pelo menos essa foi uma das minhas dificuldades.
No ano de 2010, dentro das políticas de incentivo à formação
docente, assim como de permanência nos cursos de licenciatura,
tivemos a ampliação do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) para os cursos de humanidades2.
Assim, fui da primeira turma de bolsistas PIBID do curso, na
qual permaneci até o momento da formatura, na segunda metade
2 No momento da escrita desse texto, o pagamento das bolsas, junto com as
do programa Residência Pedagógica, encontra-se atrasado, numa evidente
demonstração de completo descaso com a formação dos futuros professores.
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de 2012. Pensar sobre o PIBID é pensar o momento em que me
descobri enquanto futura docente da escola pública, tendo em vista
o trabalho desempenhado nas escolas da rede de Pelotas. Mesmo
que eu fosse “filha” da escola pública e também de professora
desse local e atuando no Desafio, ainda não tinha me colocado
enquanto docente desse espaço, o que causou inclusive um certo
estranhamento, pois o papel a ser desempenhado não era mais o de
estudante, mas o de professora.
Nesse momento pude visualizar, também a partir do trabalho
interdisciplinar com discentes de outros cursos, as inúmeras
dificuldades que cercam o fazer docente, desde da estrutura
física das escolas até aquelas relacionadas com a precarização
do trabalho. Os pibidianos perceberam, cotidianamente, que o
discurso corrente em determinados meios de que os “educadores
trabalham por amor” nada mais é do que um grande engodo que
visa a desvalorização categoria, assim como do serviço público em
geral3, numa evidente estratégia neoliberal de acabar com qualquer
resquício de direitos sociais. Fazer parte do PIBID foi um pensar
constante na teoria e prática docente, tendo em vista o tempo
dedicado ao estudo, preparação e avaliação do que era realizado,
algo que, na maior parte das vezes, está distante da realidade da
maior parte dos docentes de escola pública, tendo em vista a já
mencionada precarização. Assim, dois anos da minha formação
durante o curso foram parcialmente dedicados a tais reflexões. Por
isso, nesse momento, defender tais programas e a sua manutenção,
torna-se um imperativo ético para quem deseja a real preparação
dos estudantes universitários das licenciaturas para a atuação em
escolas públicas, tendo em vista que os estágios e disciplinas afins
muitas vezes tem um papel apenas protocolar.
Como mencionei no início do texto, o elemento da tríade para
que menos dediquei atenção, ou também devido às circunstâncias
dos diferentes momentos, sobretudo por não me identificar, de
imediato, com nenhum tema em específico, foi a pesquisa. Numa
3 Sobre as diferentes atividades que realizei enquanto pibidiana publiquei um
texto no ano de 2012, o qual se encontra nas referências ao final do artigo.
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disciplina em que a ação de investigação é fundamental, encontrei
dificuldades no momento da elaboração do famigerado Trabalho
de Conclusão de Curso, sobretudo pela inabilidade no manejo com
fontes. Nesse momento uma outra experiência vinculada à UFPEL,
a participação no projeto Rondon4, fez com que eu passasse a
refletir sobre as temáticas relacionadas ao gênero, compreendido
a partir da perspectiva de Joan Scott (1995). Assim, preciso
salientar que as experiências vividas fora do curso e o contato com
discentes e docentes das áreas mais diversas, devem ser elemento
constitutivo da formação. Percebi, nesses momentos, o quanto
nossas reflexões podem ser enriquecidas a partir do diálogo com
os diferentes sujeitos que compõe a universidade. Num momento
em que a hiperespecialização do conhecimento muitas vezes nos
diz o contrário, pensar além disso pode ser de extrema valia para
a compreensão mais ampla dos variados fenômenos que compõe o
todo social.
Além das discussões propostas durante a preparação para o
projeto Rondon, devo também mencionar os diferentes momentos
de reflexão sobre o tema proposto em disciplinas e espaços de
formação pela professora Rejane Jardim, que foram fundamentais
para que eu aprofundasse as análises acerca da História das
Mulheres, das relações de gênero e percebesse a forma com que as
mesmas estruturam as relações de poder na sociedade. É interessante
pensar que é nesse momento que consigo me identificar enquanto
feminista, embora essa identidade também sofra flutuações no
decorrer do tempo. Ou seja, a presença no curso, para além da
formação, faz com que descobertas de cunho individual também
acontecessem, as quais nos formam enquanto indivíduos atuantes
no mundo fora dos muros acadêmicos.
4 O projeto RONDON foi criado em 1969, ou seja, durante a ditadura, com o
objetivo de levar estudantes universitários sobretudo das regiões Sul e Sudeste,
para locais com baixo desenvolvido, numa evidente política assistencialista. Com
intervalos de existência, foi retomado nos anos 1990, com a proposta de fazer
parte da formação continuada da comunidade. Em 2011 fiz parte da equipe de
rondonistas da UFPEL que atuou no município de Salto do Céu, MT.
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Nesse momento preciso pensar também sobre a minha
inserção no que se convencionou chamar de História do Brasil,
mais precisamente acerca do período ditatorial brasileiro vigente
entre os anos de 1964 e 19855, tendo em vista que me descobri
uma pesquisadora de “gênero e ditadura” naquele momento.
Tradicionalmente, entre os estudantes da educação básica, existe a
compreensão de que a história nacional seria das disciplinas menos
atraentes, tendo em vista o fascínio que as primeiras civilizações e
conflitos armados exercem. Tal visão é fruto de uma perspectiva
construída acerca do Brasil, de que esse seria um local sem conflitos
e de muita cordialidade. Felizmente, essa compreensão vem se
alterando substancialmente, demonstrando que o Brasil é um país
cuja desigualdade e violência institucional é a marca.
Durante muito tempo, inclusive no início do curso de História,
compartilhei de tal visão, que foi, sobretudo no decorrer das
disciplinas específicas, se alterando significativamente. Assim, em
meados de 2011, de maneira muito tímida, indaguei à professora
Alessandra Gasparotto acerca de obras que falassem sobre a atuação
de mulheres na resistência à ditadura brasileira6, de forma que
ela fez três indicações, as quais considero importante mencionar:
a primeira delas e um dos marcos na produção sobre mulheres é
a obra de Ana Maria Colling, publicada em 1997, e intitulada A
resistência da mulher à ditadura militar no Brasil, que fez com
que eu tomasse contato com o trabalho com narrativas e ficasse
fascinada com o trabalho com História Oral. A segunda obra,
da antropóloga Elizabeth Xavier Ferreira, cujo título é Mulheres,
Militância e Memória, do ano de 1996, também foi importante para
a compreensão do momento. Por fim, destaco a obra do jornalista
Luiz Maklouf de Carvalho, Mulheres que foram à luta armada,
5 Esse intervalo temporal não é unânime entre a comunidade de pesquisadores,
embora seja o mais aceito.
6 É importante mencionar que durante muito tempo utilizei do conceito de
ditadura civil-militar (DREIFUSS, 1981) para compreender a ditadura brasileira.
Atualmente utilizo o conceito de ditadura de segurança nacional (COMBLIN,
1978; PADRÓS, 2005), por compreendê-lo como mais adequado e também na sua
relação com as ditaduras do Cone-Sul.
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publicada em 1998. Ainda é importante mencionar a obra de cunho
biográfico Iara, de autoria de Judith Patarra e publicada no ano de
1992, que fez com que eu refletisse profundamente sobre a forma de
contar a história de uma mulher, a qual, na grande parte das vezes,
é atrelada às figuras masculinas.
A partir dessas leituras iniciais, e da observação do que ocorria
em diferentes locais do globo enquanto vivíamos uma ditadura no
Brasil, construí o problema de pesquisa, que esteve relacionado
à análise da forma como mulheres militantes de diferentes
organizações de resistência à ditadura brasileira compreendiam
o movimento feminista, que ganhava fôlego em inúmeros países.
Andrea Andújar sintetizou com maestria esse momento:
Guerrilheiras, feministas ou roqueiras; microscópicas mini-saias ou largas
túnicas multicoloridas, armas na bolsa ou microfone nas mãos, pílulas
anticoncepcionais escondidas em lugares recônditos da gaveta mais
segura da casa, davam conta de mulheres com horizontes diversos e
experiências que, não sem contradições, iam constituindo outras formas
de ser e relacionar-se. (ANDÚJAR, 2010, p. 33)

Assim, desejei compreender mais acerca desse momento,
sobretudo a forma com que ocorria no Brasil, pois até então
também não conhecia a existência da resistência armada à ditadura,
tampouco de manifestações feministas. Como dito, a História
Oral foi a ferramenta metodológica encontrada para tal, embora
outros tipos de fontes também tivessem sido utilizadas. Penso que
o fascínio que ela exerceu sobre uma pesquisadora em formação
pode ser exemplificado a partir da fala de Verena Alberti, quando
nos diz que:
É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba
colorindo o passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do
homem um indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que
efetivamente viveu – e, por isso dá a vida – as conjunturas e estruturas
que de outro modo parecem tão distantes. (ALBERTI, 2004, p. 14)

Ou seja, o encanto acontece porque podemos compreender as
singularidades individuais, embora ao mesmo tempo possamos
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identificar semelhanças entre as trajetórias analisadas. Assim,
a partir da elaboração do projeto, realizei três entrevistas7 que
foram utilizadas para o desenvolvimento do TCC8 e também da
dissertação, na qual incorporei mais fontes. Posso afirmar que o
desenvolvimento do trabalho foi fundamental para o meu contato
com o “fazer pesquisa histórica” e fez com que eu decidisse por
seguir nesse caminho.
É importante ressaltar que as conclusões da pesquisa, provisórias,
relacionaram a forma com que as mulheres compreendiam seu
passado mediadas pela sua ação posterior, ou ainda do presente:
quanto mais próximas ao movimento feminista, mais sua memória
sobre a resistência à ditadura trazia tais elementos. Portelli (1997, p.
31) nos fala sobre essa especificidade “Fontes orais contam-nos não
apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava
estar fazendo e o que agora pensa que fez.”. Ou seja, a resistência
atrelaria os dois elementos analisados.
A partir dessa conclusão preciso realizar algumas considerações
sobre a natureza de tais fontes, que tanto encantam e também podem
ser armadilhas perigosas: as narrativas são a porta de entrada, e
não o resultado final do trabalho. Isso porque sua matéria-prima
primordial é a memória, que reorganiza, esquece, silencia. É
importante retomar Candau, quando este afirma que: “Através da
memória o indivíduo capta e compreende continuamente o mundo,
manifesta suas intenções a esse respeito, estrutura-o e coloca-o
em ordem (tanto no tempo como no espaço) conferindo-lhe
sentido.” (CANDAU, 2012, p. 61). Ou seja, a simples utilização das
memórias, sem a criticidade inerente ao trabalho do historiador,
não pode acontecer. Como Ferreira e Amado alertam: “[..] na
área teórica, a história oral é capaz apenas de suscitar, jamais de
7 Entrevistei Maria Amélia de Almeida Teles, Suzana Keniger Lisboa e Nilce
Azevedo Cardoso. As entrevistas foram realizadas no início do ano de 2012 em
diferentes locais. As três mulheres são referências na luta por memória, verdade e
justiça e os contato com suas trajetórias foi fundamental para a posterior decisão
de seguir a pesquisa acadêmica na temática.
8 Que foi orientado pela professora Alessandra Gasparotto e foi intitulado “Elas
no combate: memórias das mulheres sobre a sua luta durante a ditadura civilmilitar (1967-74)”.
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solucionar questões; formula as perguntas, porém não pode oferecer
as respostas.” (FERREIRA; AMADO, 2006, p. 16) Ou seja, quem
apresenta as conclusões são os/as autores/as das pesquisas e não as
narrativas de per si. Dessa forma, ter o contato com as narrativas
durante o período da minha formação foi muito importante para
que compreendesse as diferentes formas do fazer historiográfico,
assim como aprofundar tais reflexões no mestrado e doutorado.
A partir dessa experiência percebi que a História, para além
da produção do conhecimento, tem um compromisso ético com
a construção de uma sociedade realmente democrática. Afirmo
isso porque a pesquisa aconteceu em um momento em que as
discussões sobre temáticas relacionadas à ditadura, sobretudo a
não realização da justiça de transição9 estavam ganhando espaço
em diferentes locais: no ano de 2008 o Brasil foi condenado perante
a Corte Interamericana de Direitos Humanos por não responder às
demandas dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos na
Guerrilha do Araguaia e, uma das recomendações da Corte foi que o
país instaurasse, mesmo que tardiamente, uma Comissão Nacional
da Verdade (CNV). Isso aconteceu no final do ano de 2011 e foi
considerado uma grande vitória por inúmeros setores da sociedade
brasileira10, tendo em vista que os trabalhos da CNV representariam
um avanço no tocante ao conhecimento das violações de direitos
humanos cometidos no período11, ou seja, a demanda por memória
e verdade histórica finalmente seria atendida.
Nesse momento preciso pensar também sobre outras ações
que desenvolvi fora da Universidade: a participação no Comitê
pela Memória, Verdade e Justiça de Pelotas e região, no qual, junto
com um coletivo de militantes de diferentes locais desenvolvemos
9 A justiça de transição é um conceito que se aplica à sociedades que passaram
por períodos ditatoriais ou guerras civis. Para maiores informações, consultar:
Quinalha (2013).
10 É importante mencionar que setores vinculados às Forças Armadas ficaram
profundamente incomodados com a instauração da CNV, o que demonstra que
as mesmas ainda estão carregadas de sentimentos anticomunistas, como os que
motivaram o golpe de 1964. Para maiores informações, consultar: Martins Filho
(2021).
11 Sobre os trabalhos da CNV, consultar: Gasparotto (2013) e Bauer (2017).
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algumas atividades acerca do tema12, buscando problematizar
os trabalhos da CNV e também atuar em nível local para que a
discussão se tornasse mais abrangente. Paralelamente, algumas
ações também foram realizadas a partir de projetos de extensão que
buscavam inserir tais temas no âmbito da formação continuada de
professores da rede13.
Contudo, as expectativas acerca da consolidação do direito
à memória e a verdade, não foram atendidas: durante o período
da existência da CNV o Brasil mergulhou em uma crise políticoinstitucional que culminou com o golpe que destituiu a presidenta
Dilma Rousseff em 2016, cujos efeitos se aprofundam no presente,
inclusive com retrocessos que há pouco tempo consideraríamos
inimagináveis.
Assim, a minha trajetória de pesquisa esteve profundamente
vinculada, de modo geral, a esse momento político também
vivido pelo Brasil e as discussões que se mostraram. Dentre essas,
é importante mencionar o ano de 2014, com a efeméride dos 50
anos do golpe, e, mesmo que já estivesse no mestrado, a profusão
de pesquisas e eventos sobre a temática fez com que as pesquisas
dessem um novo salto quanti e qualitativo.
Contudo, a partir de 2016, particularmente as pesquisas sobre
o período ditatorial tomaram outro rumo. Em virtude do contexto
político que passamos a viver, quem trabalha com História Oral
sentiu que muitas pessoas “deixaram de falar”14, seja por receio, seja
por que todo o trabalho de memória que vinha acontecendo não
surtiu efeito. Explico: quem narra, tem uma percepção de passado,
presente e futuro. Com os atingidos pela ditadura a projeção é de
um futuro em que a consolidação da democracia e do respeito aos
direitos humanos esteja presente, o que atualmente percebemos
12 Sobre os trabalhos que desenvolvemos nesse período, há um texto: Kreuz;
Vargas (2013).
13 Preciso destacar a preocupação da professora Alessandra Gasparotto na
realização de tais atividades. Foram momentos muito importantes para a minha
formação enquanto pesquisadora e docente.
14 No momento de escrita da minha tese de doutorado recebi várias negativas, as
quais interpretei como fruto do momento em que ainda estamos.
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que não acontece. Como afirmou Pollak (1989, p. 5): “Distinguir
entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias
marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore
o passado.”. Ou seja, em determinado momento da história recente
tivemos uma conjuntura favorável para a profusão de memórias
acerca do período ditatorial brasileiro que, em decorrência dos
últimos eventos, sobretudo a eleição de um admirador do período,
se desfez. Contudo, a História nos faz olhar para o passado e
perceber que períodos difíceis também tem seu final e, de certa
forma, esse texto pode ser um registro de uma memória com a
perspectiva de um futuro.
À guisa de conclusão desse breve texto afirmo que foi muito
difícil e ao mesmo tempo acalentador escrever sobre a minha
trajetória. Por mais que tenhamos uma memória organizada dos
acontecimentos, fazer a estruturação dos mesmos não é simples,
embora a rememoração de fatos e pessoas que não são queridas
seja uma forma de terapia nesses tempos em que pandemia e crise
institucional se encontram. Também pode ser um chamado para
que mais e mais pesquisadores se somem às pesquisas sobre o
período ditatorial, pois muitas ainda são as frentes em aberto, bem
como acervos a serem objeto de investigação.
Tenho certeza que nesses 40 anos do curso de Licenciatura em
História da UFPEL muitos foram os momentos de dificuldade, mas
se estamos comemorando é porque os momentos de alegrias a eles
se sobrepõem. Assim, encerro esse texto, com o desejo de que em
breve todes que fizemos parte desse curso possamos nos encontrar
e fazer a tão esperada celebração e que seja cheia de memória - para
lembrar e também criar.
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No mesmo rio, na
outra margem: o curso
de História da UFPel,
a formação docente
e atuação como
professor na rede
privada
Mario Marcello Neto
Introdução
Este texto busca discutir os percursos da minha formação
como licenciando em história na Universidade Federal de Pelotas
e o processo de formação continuada, refletindo sobre os desafios
da inserção no mercado trabalho e a atuação como docente na rede
privada após o percurso de formação acadêmica.
Para isso, dividi o texto em três eixos que serão problematizados.
Estas etapas são pontos importantes na constituição de um exercício
autobiográfico ou, nas palavras de António Nóvoa (1992), histórias
de vida de professores. Na primeira parte meu objetivo é refletir
sobre a formação acadêmica, ou seja, o contexto em que o saber
disciplinar se desenvolve e coloca a universidade como centro de
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produção de conhecimento. Para isso é preciso refletir, mesmo
que de maneira sucinta, sobre o meu percurso até o curso de
licenciatura em História na Universidade Federal de Pelotas, bem
como sobre a realidade sócio-política do Brasil quando ingressei
em uma universidade pública em plena expansão.
A segunda parte do texto volta-se para a reflexão sobre a
prática historiadora de pesquisar, ou seja, a dimensão acadêmica
da formação e pós-graduação. Aqui reflito sobre o papel da UFPel
em minha formação, seja de graduação ou pós-graduação, e
como a formação acadêmica em níveis de mestrado e doutorado
podem deixar o professor alijado da sua profissão ou, ainda mais
preocupante, distanciado das principais formas de inserção no
mercado de trabalho e, portanto, de sobrevivência a partir da
docência em história.
Esse dilema entre aprimorar-se ou trabalhar como professor
traz demandas complexas, como a dedicação a dissertação ou
aos estudos para um concurso público. A preparação de artigos
acadêmicos ou a elaboração de um plano de aula e a construção
de uma rede de contatos para se inserir na rede privada de ensino.
A resposta é individual e subjetiva. No entanto, na última parte do
texto eu busco explicar o motivo e o que me levou a tais decisões,
como achei uma saída para esse dilema e traço uma reflexão crítica,
pautada em uma discussão historiográfica sobre a atuação docente
na rede privada de ensino.
Outrossim, na última parte desse texto busco discutir a atuação
docente na rede privada e como isso impacta nas relações entre o
fazer docente, o mundo acadêmico e os desafios a serem encarados
a partir disso.

A formação
Em março de 2010 ingressei na Universidade Federal de Pelotas
no curso de licenciatura em História. Minha turma foi à primeira
formada integralmente por pessoas que haviam prestado o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e conseguiram uma vaga no
ensino superior através do Sistema de Seleção Unificado (SISU).
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Composta por uma diversidade, incomum na universidade, possuía
colegas de todas as regiões do Brasil, com vários matizes de cores de
pele e diferentes trajetórias.
A minha relação com a docência em História, bem como
com a própria História em si, hoje é bem concreta e fácil de ser
definida, mas nem sempre foi assim. Digo isso, pois entrei no
curso de História admirando um modelo de aula e de professor
ao qual eu, hoje, busco não ser. A visão tecnicista de uma aula
era o que eu mais gostava: aprender os nomes, as datas, os fatos,
competir com colegas para saber quem tinha decorado o que era o
Tratado de Lisboa, entre outros foi o que me motivou a escolher a
história como a graduação que gostaria fazer. Importava-me muito
pouco com as relações sociais, a problematização de conceitos e as
discussões éticas e sobre usos do passado. Minha formação escolar
havia me ensinado que a história era uma única narrativa, muitas
vezes crítica e “vista de baixo”, porém inconteste e pronta.
Ao chegar à universidade na segunda-feira, dia 22/03/2010
às 18h50min, o professor Sebastião Peres surge na porta da sala
de aula e inicia sua fala na disciplina de Ensino de História. Foi
nesse momento que eu comecei a perceber que não estava num
curso qualquer, estava em uma licenciatura, o que pressupõe que
eu viria a ser um professor. A partir de então meu pensamento
foi amadurecendo com relação ao o que é ser professor, e ao que
significava aprender e ensinar História.
Ao longo do curso presenciei discussões sobre a regulamentação
da profissão de historiador, os debates sobre a cientificidade, ou
não, da História, entre outras questões. Cada momento como
esses foram fundamentais para a formulação de um conceito, que,
embora sempre envolto em reformulações, me permite estabelecer
parâmetros básicos sobre o que é História e para que(m) ela serve.
A História para mim tem muitas serventias, no entanto
gostaria de destacar a sua capacidade e possibilidade de abrir
“feridas históricas”, como argumenta Dipesh Chakrabarty (2007).
Para o autor supracitado a História deve desestabilizar narrativas
universalizadoras do tempo histórico, pensar em outras sociedades e
formas de ver o tempo para além do modelo europeu, compreender
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as mazelas sociais derivadas de relações de poder complexas
estabelecidas ao longo do tempo, construindo uma narrativa que
não busque a dicotomia entre vencedores e vencidos, mas que
coloque na pauta uma discussão política e ética sobre os eventos
do passado em disputa, compreendendo as agências e discursos
dos sujeitos envolvidos, corroborando para uma escrita e ensino de
História que valorize a pluralidade, o dissenso, os direitos humanos
e a democracia, conforme argumenta Fernando Penna (2016).
É preciso pensar, afinal, de que vale o passado se não a relação
dele com o presente? Uma concepção sobre o que é História, com
a qual coaduno, é resumida por Rafael Hagemeyer, uma vez que:
a história é a maneira como nós imaginamos a trajetória dos seres
humanos ao longo do tempo, funcionando como uma espécie de
“memória artificial” da sociedade. [...] A história é fundamental para a
construção de uma identidade (seja ela qual for), pois é a partir dela que
refletimos nossa existência no mundo, comparando as situações e os
desafios atuais com os de outras épocas e lugares. (HAGEMEYER, 2011,
p. 107)

Diretamente relacionado a isso, destaco que ao compreender a
implicação social e política da profissão que escolhi ao ingressar na
licenciatura em História, percebi que essa busca para a construção
de identidades é um desafio gigantesco, mas que precisa ser
encarado. Ao longo da minha formação na UFPel percebi que a
identidade encrudescedora é excludente, estabelece fronteiras
instransponíveis como argumenta Gloria Anzaldua (1987).
No entanto, pensar as identidades como campos de definição
de si no ato relacional com o outro pode ser um exercício de
alteridade, de colocar-se no lugar do outro sem que com isso
busque roubar seu protagonismo e lugar de fala, como argumenta
Michel de Certeau (1995).
Ao problematizar essas questões e perceber que no meu
entorno, nos idos dos anos 2010, possuía pessoas tão diversas
compondo a minha turma de licenciatura em História, a questão
da identidade estava posta. Vindo de uma formação escolar que
valorizava a “cultura gaúcha” como um padrão moral e cultural de
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superioridade em relação ao resto do Brasil, percebi nas discussões
e no convívio com pessoas diversas que essas ideias foram se
desconstruindo, as feridas estavam sendo abertas.
Além disso, a UFPel me ensinou que para formar bons
profissionais docentes é preciso mais do que a sala de aula. Por isso
é sempre preciso ressaltar o papel político de governos progressistas
como aqueles encampados pelo presidente Lula e, na sequência,
pela presidenta Dilma Rousseff, onde através de políticas públicas
fortaleceram o ensino superior público e a rede básica de educação
pensando, também, na ampliação das universidades, na formação
de professores e na manutenção de alunos através de bolsas de
incentivo a docência.
Fui selecionado para fazer parte do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) ainda no primeiro
semestre. Tal questão foi preponderante para que minha formação
docente fosse equânime entre teoria e prática. O PIBID me colocou
em contato com a escola pública numa visão em que pude perceber
e compreender o trabalho do professor ao mesmo tempo em que
a vida como pesquisador iniciante estava cada vez mais ativa. Sob
a orientação do professor Aristeu Machado Lopes construí as
bases para minha trajetória acadêmica. Essa mescla entre a teoria
e a prática, ainda que de formas separadas e um tanto quanto
estanques, são questões que Ana Monteiro (2007) defende como
um modelo ideal de formação docente.
Analisando o currículo do curso de licenciatura em História
da UFPel no ano de 2021 percebo um grande avanço neste sentido.
As disciplinas da licenciatura buscam relacionar a historiografia
ensinada (o saber disciplinar) com a história ensinada (o saber
docente), nos termos de Tardif (2012). Porém, é preciso destacar,
que muitos professores, em meu período como aluno entre 2010
e 2013, já se esforçavam para incentivar pesquisas, trabalhos e
discussões sobre a relação entre a historiografia estudada e o ensino
de história.
O curso de História da UFPel formou-me como pesquisador
e professor, mas acima de tudo como cidadão. A compreensão
da dimensão ética e política de ser professor-pesquisador são
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fundamentais para o exercício docente e acadêmico, como afirma
Circe Bittencourt (2018). No entanto, isso não se ensina apenas em
sala de aula, isto deve ser visto através de práticas e exemplos. O
engajamento de grande parte dos professores em problematizar o
passado, mesmo que de formas e a partir de metodologias e teorias
as quais não sigo nos dias atuais, foram fundamentais para que a
minha trajetória fosse trilhada de forma mais coerente e em busca
de objetivos concretos no campo educacional: uma sociedade mais
justa, que valorize os direitos humanos e a democracia.

Os dilemas acadêmicos
Uma conclusão que ao mesmo tempo é uma premissa precisa
ser destacada: se não fosse o PIBID minha formação na UFPel seria
muito mais voltada para pesquisa do que para o ensino. Menos
pela organização curricular e mais pela habitus (BOURDIER,
1977) estabelecido que induz os jovens licenciandos a encontrarem
temas de pesquisas e orientadores desde muito cedo no curso. As
disciplinas que ensinam normas técnicas e práticas de pesquisa
no curso antecediam grande parte das disciplinas voltadas para
o ensino, isso construía uma corrida para buscar o tema correto
e o orientador perfeito que acabava colocando o ensino em um
plano secundário. Colegas não-pibidianos discutiam historiografia
incessantemente, entre fichamentos e conceitos, e o ensino de
história parecia não ter espaço.
Essas questões mudaram conforme iniciaram as disciplinas
de estágio obrigatório, porém acompanhadas das demandas por
elaboração de projeto de pesquisa e consequente execução do
Trabalho de Conclusão de Curso. Embora nunca tenha largado a
docência até o final da graduação, a vida acadêmica me consumia
muito tempo. Esses dilemas são apontados por Saviani (2015)
como fundamentais de serem encarados para a formação de um
bom professor-pesquisador.
Fui professor e coordenador da disciplina de História no
projeto Desafio Pré-vestibular, um curso pré-ENEM criado e
gerido autonomamente por alunos da UFPel que trabalham em
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sistema voluntário para auxiliar pessoas de baixa renda, que
pretendem entrar na universidade, oferecendo um preparativo
para o vestibular e, em tempos atuais, para o ENEM. Por muito
tempo o PIBID, os estágios e o Desafio foram minhas conexões
com a docência e em outro universo estavam minhas pesquisas e
leituras. Isso foi mudando quando percebi que o PIBID poderia
financiar minha ida a eventos acadêmicos a partir de trabalhos
que refletissem sobre o ensino de história. Foi assim que iniciei
minha trajetória acadêmica: unindo minha temática de pesquisa
(as mídias, em específico os desenhos animados) e meu porvir
profissional (a reflexão sobre o fazer docente).
Mesmo tendo vivido praticamente quatro anos publicando,
apresentando e pesquisando sobre ensino de história e mídias,
na prática, parecia que uma pesquisa séria não poderia envolver
educação. No entanto ninguém nunca me disse isso, mas era uma
percepção minha a partir da análise das pesquisas dos colegas e do
medo da pesquisa em ensino de história sem ser um professor na
ativa.
Por isso, ao final da graduação, abandonei os estudos sobre
educação e voltei-me para as áreas teóricas e historiográficas sobre
mídias, usos do passado e teoria da história. Meu TCC foi sobre
este tema e o meu mestrado, também realizado na UFPel, seguiu
na mesma linha. Naquele momento surge o segundo dilema na
vida acadêmica que precisa ser encarado: a ideia de que realizar
a pós-graduação é um critério apenas para quem será professor
universitário (de preferência federal).
Isso precisa ser desconstruído por vários motivos. Em primeiro
lugar pelo fato de que fazer um mestrado e doutorado, mesmo
que em áreas que não envolvam o ensino de história, abrilhantam,
valorizam e corroboram para a melhoria na formação continuada
e atuação docente (NOVOA, 1995). Não é possível pensar que a
pós-graduação e a vida acadêmica não pertencem aos professores
da escola básica.
Além disso, é preciso ter consciência de classe, nos termos
marxistas defendidos por Demerval Saviani (2015). A pósgraduação, mesmo que feita com bolsa e tempo integral para
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se dedicar a pesquisa, não pode ser vista como um emprego e é
preciso pensar num mundo mais concreto, no qual os dois anos
de mestrado e quatro anos de doutorado passam e depois outros
fatores contam para que as inserções no mercado de trabalho
ocorram.
Com exceção das pós-graduações profissionais (mestrados
acadêmicos e o ProfHistória, por exemplo), os cursos de mestrado
e doutorado acadêmicos ignoram a atuação docente, não no campo
da pesquisa, mas sobretudo na sua lógica estrutural. Quando as
bolsas impedem que os mestrandos e doutorandos tenham vínculo
empregatício, as agências de fomento estão dizendo que professores
não podem ganhar experiência quando jovens em instituições de
ensino privado, que permitem a ele uma renda e o exercício docente
que coloca-o em contato com o desenvolvimento de habilidades e
competências cobradas nos concursos públicos para professores.
Quando Pedro Silveira (2020) reflete sobre o historiador com
CNPJ deixa evidenciar que esse afastamento que as pós-graduações
geram do exercício docente são avessos à necessidade dos jovens
professores-pesquisadores. Uma vez que quando são jovens e
podem ingressar no mercado de trabalho na rede privada em
instituições menores não o fazem, pois o salário oferecido é baixo.
Além disso, comparativamente a bolsa é, na maioria das vezes, a
escolha preferida. Uma vez que as regras impõem uma escolha
entre o trabalho ou a bolsa, sendo assim valeria mais a pena a
dedicação integral a pesquisa. No entanto, passados os seis anos de
mestrado e doutorado o jovem pesquisador já é visto como “”velho
para o “mercado” e torna-se “obsoleto” se não tem experiência aos,
no mínimo, 28 anos (pensando em alunos que completam cada
etapa em idade regular).
Alguns seguem caminhos distintos, primeiro ingressam no
mercado de trabalho e depois buscam uma formação acadêmica
continuada, porém esta trajetória não costuma ser incentivada
nas universidades. Embora existam algumas bolsas destinadas
exclusivamente para professores em atuação na rede pública,
a pesquisa acadêmica na atual formatação dos cursos de pósgraduação é quase que inconciliável com a docência. A demanda
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de leitura, os prazos exíguos e as disciplinas em horários diurnos
impedem uma participação dos docentes da rede básica mais
efetiva.
Porém, minha escolha foi cursar o mestrado acadêmico em
sua excelência, abandonando não só as discussões, mas também
as práticas docentes. Troquei a inserção imediata no mercado de
trabalho para viver da bolsa de mestrado e dedicar-me integralmente
a pesquisa da minha dissertação. Isso fez com que a qualidade do
meu trabalho de mestrado fosse bastante satisfatória, no entanto
geraria um problema no futuro ao qual jamais havia projetado: a
dificuldade de inserção no mercado de trabalho em um Brasil em
recessão econômica e sob governos neoliberais e protofascistas,
como argumenta Ricardo Antunes (2018).
O Brasil, desde o golpe parlamentar de 2015 entrou em
um processo de recessão que não imaginado em 2014 quando
ingressei no mestrado. O futuro profissional almejado projetava
inúmeros concursos, bolsas de pós-doutorado e oportunidades
de intercâmbio e pesquisa cada vez maiores. Minha geração, fruto
do SISU, do REUNI, do PROUNI e ENEM não soube lidar com
o avanço neoliberal e nem resistir aos projetos fascistas em curso,
como argumenta Daniel Silva e Mateus Pereira (2021). Isso fez com
que o plano de sair do universo acadêmico para ingressar como
professor na escola pública fosse frustrado, uma vez que a escassez
de concursos faz com que os existentes tornem-se altamente
concorridos e o período distante da sala de aula deixam o professor
afastado dos conteúdos cotidianos que são cobrados nos processos
seletivos para docentes.

Os dilemas docentes e o mercado de
trabalho
A rede privada em contexto de recrudescimento neoliberal e
diminuição dos concursos foi uma possibilidade concreta que se
abriu, porém, jamais discutida em minha formação e inimaginada
como possibilidade enquanto licenciando em história.
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É preciso destacar, como afirma Fernando Penna (2016),
que a escola pública é a essência da educação, principalmente no
Brasil. Os valores democráticos se dão com práticas de dissenso, de
conviver com o diferente e aprender a socializar e interagir a partir
disso.
A realidade tende a ser menos ideal e mais concreta. A escola
privada existe e busca excelência em alguns termos que podem ser
comprovados de várias formas, como o uso de melhores materiais,
melhores salários aos professores, organização e coordenação das
atividades pedagógicas com maior rigor, entre outras questões.
Muitos filhos de professores universitários estudam nas escolas
privadas, não pelo fato de não acreditarem na escola pública,
mas por saber que, hoje, infelizmente, a dicotomia entre o
universo particular e público no Brasil apresenta lacunas quase
incontornáveis.
Todavia, na escola privada a rotatividade de professores é
extremamente alta, a relação professor e comunidade escolar é
pautada por uma fiscalização e controle muito rígido, se comparado
ao público. Tudo isso faz parte do que Antunes (2018) denomina
como a lógica neoliberal na era dos serviços.
A rede privada possui critérios próprios para a formação do
seu quadro docente. O mais usual são os ingressos por meio de
indicações de outros professores conceituados na instituição.
Raros são os casos em que professores ingressam em determinadas
instituições a partir de processos seletivos ou seleção de currículos.
Meu ingresso na rede privada não foi rápido e só foi possível depois
de dois anos de tentativas, entre esse tempo amargurei um período
desempregado e distante da atuação docente, embora tivesse a
formação de pós-graduação acadêmica em parte concluída.
As propostas do ensino público e do ensino privado são
diferentes. São dois universos, dois objetivos, embora seja o mesmo
ofício. A educação nas escolas privadas atende a uma demanda
que exige do professor uma experiência na forma de lidar com os
educandos e suas famílias que a universidade ignora.
No entanto, o silenciamento completo da universidade quanto
a essa alternativa na carreira docente é um fator marcante. Sou
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extremamente grato e orgulhoso da formação que a UFPel me
ofereceu. Todavia, tive ao longo de todos os meus seis anos como
licenciando e mestrando em História apenas uma palestra de 20
minutos com um professor da rede privada que praticamente
assustou a todos revelando a sua absurda carga-horária de trabalho.
Isso é insipiente.
A escola privada como projeto de educação não é o modelo
ideal na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Porém, em um contexto cada vez mais precarizado e neoliberal a
rede privada oferece um trabalho digno e importante: ser professor
e formar seus educandos. Apesar de suas características próprias, a
rede privada é o local que pode permitir o sustento do docente de
forma temporária, até passar num concurso público (algo bastante
comum), ou definitiva (para aqueles que acreditam na importância
de formar elites de forma crítica e se adaptam ao status quo vigente
e percebem ali a oportunidade de terem um salário digno).

Conclusões
A sala de aula é a mestra da vida, afirmava Paulo Freire (1974).
Dentro de uma sala de aula, alunos são alunos, são pessoas em
formação, em constante construção e desconstrução. Possuem seus
problemas e dilemas, mas todos podem ser afetados por um ensino
crítico que respeite os valores essenciais de uma democracia.
As leis são essenciais nestas horas, pois nos tempos atuais não é
uma opção, por exemplo, tratar da cultura africana e afro-brasileira
em sala de aula, trata-se do respeito a um dispositivo legal. Isso
facilita muito a articulação perante as lógicas institucionais para
justificar determinadas atividades e abordagens na sala de aula
perante a coordenação pedagógica ou demandas dos familiares.
Para Foreman (2017), se as elites recebessem uma formação
crítica sobre a sua própria existência e atuação no mundo
neoliberal, isso possibilitaria reformas mais eficazes no mundo.
Reparem que utilizei o termo reforma, pois no capitalismo tardio,
como menciona Jameson (1997), não há espaço para revoluções ou
alterações drásticas nas estruturas, apenas pequenas mudanças que
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possam reformular práticas que proliferam a desigualdade social e
outras lógicas colonialistas e racistas, por exemplo.
O título deste texto parte da reflexão sobre o encontrar-se
dentro de um rio chamado educação. Sendo um professor formado,
mestre e doutor, atuando na rede privada percebo que atuo na outra
margem. Aprendi que mesmo sem a informação adequada sobre
este “mundo privado” e mercado, este universo existe e pode ser
fundamental para o sustento do profissional, mas também para uma
atuação em relação a uma parcela da sociedade que historicamente
foi formada por seus iguais. É preciso educar as elites para que
essas se reconheçam como tais e passem a ter empatia pelas lutas e
demandas dos desfavorecidos, assim, talvez, seja possível contribuir
para uma sociedade menos desigual.
A ausência de bibliografia sobre a rede privada, principalmente
em língua portuguesa, mostra que esse universo é completamente
ignorado no ambiente universitário, e nas pesquisas acadêmicas.
Por isso gostaria de frisar: a escola pública tem grande
importância num projeto de nação, mas não se pode ignorar
alternativas para aa quais o título de licenciado em história
nos habilita. A UFPel me permitiu ter um título que hoje prezo
com muito carinho, e me possibilitou uma formação humana,
profissional e ética que levo comigo onde atuo.
Quando realizo uma atividade de ensino com meus educandos,
penso em torná-los mais críticos e aptos às discussões que valorizem
a democracia, os direitos humanos e que busquem a diminuição
das desigualdades. Aprendi, também, na UFPel a lutar por uma
educação pública, gratuita, universal e de qualidade. Tudo isso
deve estar acompanhado de boas políticas públicas e liberdade de
cátedra (PENNA, 2017). Porém, para lutar é preciso comer. Para
comer é preciso trabalhar. Neste rio que é a educação é preciso saber
que não há margem que não encontre o mar. Neste mar devemos
navegar juntos na busca de novos caminhos para uma educação
plural e diversa, buscando o respeito à diferença e combatendo
a desigualdade. Reconhecer a existência da desigualdade é um
desafio que o mercado de trabalho nos impõe e é preciso encarar,
não pelo risco do barco afundar, mas sob pena de um mar de lama
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e dejetos destruir o rio por completo e não sobrar nenhuma vida
neste rio. Lutemos juntos!
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Ofícios de Clio: a
trajetória da Revista
Discente dos cursos
de História da
Universidade Federal
de Pelotas (UFPel)
Márcia Janete Espig
Bethânia Luisa Lessa Werner
Luiz André Gasparetto Pagoto
Considerações iniciais
O presente artigo aborda a trajetória de um periódico, a Revista
Discente Ofícios de Clio. A ideia original da criação de uma revista
surgiu em conversas informais com alunos do segundo semestre
do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal
de Pelotas (UFPel), no ano de 2013. A professora Márcia Janete
Espig, que posteriormente coordenou o projeto que deu início à
revista, lecionava Educação Patrimonial aos “bixos” da História.
O questionamento desses discentes sobre a inexistência de um
periódico acadêmico que permitisse aos graduandos da instituição
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a publicação de seus artigos foi o pontapé principal. Ali foi lançada
a semente que em seguida floresceu e hoje apresenta periodicidade,
qualidade e amplo alcance.
Mais do que fazer parte da trajetória de uns poucos alunos de
nosso curso, a Revista Discente Ofícios de Clio marcou a caminhada
de muitos discentes, tanto dos que trabalharam arduamente para
organizar o periódico quanto daqueles que contribuíram fazendo
parte da equipe editorial e dos que tiveram nela o espaço para
suas publicações – em vários casos, a revista foi o começo do seu
percurso acadêmico, por meio da publicação de seu primeiro artigo.
A Ofícios também assinalou espaço na trajetória dos professores do
curso, que contribuíram e ainda contribuem no conselho editorial,
ao avaliar artigos, ao apoiar o trabalho da editoria e ao colaborar
com o projeto de diferentes formas.
Este artigo pretende narrar parte da história de nossa revista,
fazendo deste um espaço de reconhecimento e agradecimento a
todos e todas que ajudaram na criação, formatação, publicação e
consolidação do periódico. Também apresentamos um quadro
atual sobre a Ofícios de Clio, a fim de demonstrar os frutos daquela
pequena semente lançada anos atrás.

O início – ou: afinal, o que é uma revista
discente?
Essa foi a primeira pergunta, discutida de forma intensa, que
o grupo original de organização da revista se fez. A professora
Márcia, como coordenadora do projeto que se iniciava, convidou
alguns alunos a debater o assunto. E que debate!
Enquanto se familiarizavam com termos como editoria,
chamada, parecerista, entre tantos outros típicos do cotidiano de
um periódico acadêmico, os discentes buscavam, em pesquisas
online, a experiência de outras revistas. Ao mesmo tempo, debatiam
as características de um artigo científico, a necessidade de um
regimento, a melhor forma de acesso à publicação e a preocupação
em incentivar os graduandos e graduandas a escrever e publicar seus
textos. Naquele momento, era preciso levar em conta as demandas
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de nossa área de conhecimento, visando obter futuramente o
ambicionado Qualis1, e também as necessidades específicas de
alunos que estivessem começando sua carreira acadêmica.
Esse primeiro grupo de trabalho contou com a participação
entusiasmada de estudantes da Licenciatura em História e do
Bacharelado em História. Foram inúmeras as reuniões e reflexões
entre os discentes Andréia da Rocha Lopes, Gustavo Domingues
Rodrigues, Janaína de Matos Correa, Jeferson Barbosa Costa e
Rosiane Orende da Silva. Os professores colaboradores, Aristeu
Elisandro Machado Lopes e Lisiane Sias Manke, também auxiliaram
com sugestões e contribuições. A todos e todas agradecemos a
ajuda inestimável. Esse primeiro núcleo foi responsável pelas
várias decisões que resultaram na definição do foco, do escopo e
do perfil desse periódico. Após essas definições, foram elaborados
o regimento da revista e as diretrizes para autores, bem como
aventados os nomes de membros do conselho editorial e do
conselho consultivo2.
Durante essas conversas, a preocupação com a transparência do
processo era contínua, assim como com o acesso de graduandos(as)
à publicação. Algumas definições feitas então marcaram o perfil
que a revista tem até os dias de hoje. Trata-se de um periódico
acadêmico no qual apenas estudantes de ensino superior podem
publicar; participam de sua editoria representantes dos cursos
de História da UFPel (Licenciatura e Bacharelado) em número
equivalente entre si; o acesso à publicação é livre, online e gratuito a
autores e leitores; e o projeto é ligado ao Laboratório de Ensino de
História (LEH) –ligação que não é meramente formal.
Tradicionalmente, os professores dos cursos de História da
UFPel organizam-se por intermédio de laboratórios e núcleos de
pesquisa e a eles vinculam seus projetos. O LEH nasceu em 2000
1 Criado em 1988 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), o Qualis é um conjunto de procedimentos utilizados para a
avaliação de periódicos científicos no Brasil.
2 Para conhecer mais sobre regimento, diretrizes e escopo da revista, entre outras
questões, consultar o site disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/
index.php/CLIO/index. Acesso em: 8 nov. 2021.
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visando discutir e partilhar experiências de ensino-aprendizagem
entre profissionais da educação básica, professores universitários
e acadêmicos do curso de licenciatura, além de proporcionar um
local de pesquisa sobre esse campo do saber3.
A relação da Revista Discente com o LEH se definiu desde
seus primeiros momentos, quando após denso debate a primeira
equipe editorial sugeriu seções para a revista. Sedimentando a
forte relação com a Licenciatura em História, optou-se por criar
uma seção ou dossiê permanente e específico na área da educação.
Assim, todas as edições da revista, desde seu primeiro número
até hoje, contam com o Dossiê Educação, espaço para publicação
de artigos resultantes das mais diferentes experiências na área,
tais como relatos sobre estágios, produção de material didático,
vivências em escolas, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (Pibid), residência pedagógica, entre outros. O curso de
Bacharelado em História, nesse sentido, também foi contemplado,
pois se estimulou a publicação das experiências discentes em
educação patrimonial, área na qual os alunos desse curso executam
projetos específicos. Nessa primeira configuração da revista, ela
estava, portanto, alicerçada no dossiê permanente Educação e na
proposição de artigos com temática livre.
Outra questão muito importante definida naquele momento foi
seu caráter interdisciplinar. O debate sobre a interdisciplinaridade,
compreendida como o intercâmbio significativo entre diferentes
disciplinas, alcançou a História por meio das reflexões feitas
pela Escola dos Annales (BURGUIÈRE, 1993; REIS, 2000, p.
81). Se naquele primeiro momento o desejo de derrubar muros
entre as disciplinas parecia inalcançável, hoje é uma realidade
consolidada e que instiga novos e constantes debates (MARTINO;
BOAVENTURA, 2013; PETERSEN, LOVATO, 2013, p. 321-330).
Logo, não poderia ficar de fora das reflexões então realizadas por
nosso grupo de trabalho.

3 Para saber mais sobre o LEH, consultar o site disponível em: https://wp.ufpel.
edu.br/leh/apresentacao/. Acesso em: 8 nov. 2021.
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Dessa forma, optou-se por definir a revista como uma
publicação de História voltada a alunos de História e áreas afins.
Providencialmente, resolveu-se não estabelecer a priori as áreas
afins aceitas, pois se ponderou que o debate interdisciplinar e
transdisciplinar, tão evoluído teoricamente, abria portas a um semnúmero de áreas de conhecimento. Como limite a essa abertura,
apenas a consideração de que o artigo submetido devia tratar
inquestionavelmente de História em suas páginas.
Tal abertura veio ao encontro de uma expectativa do grupo
editorial, a busca permanente da democratização do conhecimento,
voltando a revista, portanto, para a recepção de artigos de alunos
da UFPel e de qualquer instituição, pública ou privada, em História
e áreas afins, sem nenhum custo, o que não poderia ser diferente
para uma publicação criada em uma universidade pública, gratuita
e preocupada com a inclusão! Ou seja, uma reflexão profunda que
resultou em balbúrdia bem-feita.
Em sentido semelhante, outra preocupação dessa primeira
equipe foi a transparência na avaliação dos artigos, inquietação
persistente em todos os debates. A metodologia de avaliação definida
naquele momento permanece, em seus traços fundamentais, até os
dias de hoje e preconiza que a equipe editorial realize uma avaliação
inicial, que verifica sobretudo questões de forma do texto recebido
(se de fato tem formato de artigo, se está adequado às solicitações
da revista, se é inédito, se está de acordo com as normas da ABNT4,
entre outras). Caso o texto apresente algum problema, retorna para
o autor ou autora com as explicações e um prazo para adequação.
Estando o artigo apropriado às normas da revista, é enviado a
um parecerista ad hoc5, para uma avaliação às cegas. Ou seja, o
parecerista não tem conhecimento sobre a autoria do trabalho. Essa
avaliação considera aspectos formais e de conteúdo do artigo. Para
a função de parecerista, são convidados profissionais da História
ou áreas afins, com especialidade na temática discutida. É vedada
4 ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, órgão responsável
pela elaboração de normas no Brasil.
5 Pareceristas ad hoc são pesquisadores/avaliadores externos à revista; não
pertencem ao seu corpo editorial.
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ao parecerista relação próxima com o autor ou autora, evitandose que um professor avalie seus próprios orientandos, bolsistas ou
monitores. No caso de uma eventual submissão de um membro da
equipe editorial6, este não poderá participar de nenhuma etapa da
avaliação de seu artigo.
Essa sistemática de avaliação, além de buscar a isonomia entre
os autores e a transparência nos processos, também se revestiu
de um caráter pedagógico. As avaliações iniciais e os pareceres
ad hoc dos artigos, sempre retornados aos autores e autoras,
proporcionam um aprendizado valioso para discentes que desejam
enveredar pela carreira acadêmica. Igualmente, os estudantes
que participaram das diferentes composições da equipe editorial
passaram por treinamento específico e por uma aprendizagem
prática e significativa.
Dessa maneira nasceu nossa revista discente, a essa altura ainda
sem nome. Nada mais justo que os discentes dos cursos de História
se pronunciassem sobre o assunto. Então, foi instalada uma urna
próxima à entrada do prédio de aulas do Instituto de Ciências
Humanas, por meio da qual se coletaram sugestões. Foram inúmeras,
tendo sido acolhida pela equipe editorial a sugestão Ofícios de Clio.
Assim, no ano de 2014, foi cadastrado na Pró-Reitoria o projeto
de ensino intitulado “Revista discente dos cursos de Licenciatura
em História e Bacharelado em História da UFPel”. Mais adiante, o
título do projeto foi alterado, porém a proposta básica permaneceu
sempre em nosso horizonte: proporcionar aos discentes dos cursos
de História e áreas afins da UFPel e de outras instituições um espaço
acolhedor para sua produção acadêmica e, ao mesmo tempo,
divulgar e difundir a público amplo os conhecimentos construídos
nas instituições públicas e privadas.

6 Submissão, na linguagem editorial, nada mais é que o envio formal de um
artigo para participar da avaliação e possivelmente ser publicado em uma revista.
Na Clio, solicita-se o envio ao site, bem como ao e-mail: oficiosdeclio@gmail.com,
para que a submissão seja válida e passível de avaliação.
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Desdobramentos... e mais um pouco de
história
A opção pelo formato online para a revista e a hospedagem em
página ligada ao site da UFPel foram desdobramentos naturais. Os
trabalhos continuavam ativamente.
Em julho de 2014, a editoria da revista recebeu uma importante
solicitação, mediante um ofício. Por intermédio desse documento,
alunos e alunas do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH)
da UFPel pediram a inclusão do PPGH no projeto. Esse pedido
rendeu intenso debate entre a equipe editorial e entre os professores
colaboradores. Ao final, acreditou-se que aceitar a colaboração
de pós-graduandos seria um caminho para fortalecer a revista,
amplificar seu alcance e qualificar ainda mais seu conteúdo. Diante
isso, regimento, diretrizes para autores e todos os documentos
produzidos até então foram revistos, adequando-se a essa nova
realidade. A partir daí, além de dois discentes da licenciatura e
dois discentes do bacharelado, a equipe editorial seria também
composta de dois representantes do PPGH/UFPel. Imediatamente,
foram convidados para compor a editoria os mestrandos Matheus
Barros da Silva e Fabiano Pretto Neis. O tempo mostrou que essa
parceria foi mais que acertada, e hoje em dia a equipe conta com
uma mestranda e um doutorando em seu quadro, representando o
PPGH de nossa instituição7.
Para que não houvesse risco de perda do caráter original da
proposição da revista, foi inserido no regimento o princípio:
“A Equipe Editorial prezará pela publicação de um número de
produções equitativo entre graduação e pós-graduação”. Além disso,
convencionou-se a postura de informar sempre aos pareceristas ad
hoc o grau de formação dos autores e autoras, para que a avaliação
pudesse ser condizente. Mais ou menos por esse período, houve
ainda uma troca na equipe, com a entrada do aluno Jocar Luna da
Silva e a saída do discente Gustavo Domingues.
7 Em 2019, o PPGH/UFPel passou a contar com doutorado em história,
conforme informações disponíveis em: https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/. Acesso em:
8 nov. 2021.
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O perfil assumido pela Revista Discente Ofícios de Clio a
distingue de grande parte das demais revistas discentes, que em
sua maioria atendem apenas aos alunos e alunas de pós-graduação.
Nos últimos anos, houve grande incremento do número desses
periódicos, fenômeno em geral associado ao avanço dos cursos de
pós-graduação em nosso país8. Além da criação, a continuidade e
manutenção de revistas desse tipo se apresentam como um imenso
desafio, motivo pelo qual a participação de professores na função
de coordenadores (visto que as equipes editoriais, naturalmente, se
desfazem de tempos em tempos) se afigura como desejável. Muitos
desses periódicos não passam da segunda ou terceira edição, o que
felizmente conseguimos superar com nossa Ofícios de Clio.
Tudo organizado, equipe composta, faltava o lançamento da
primeira chamada da revista. A chamada de uma revista é uma
espécie de convite lançado ao universo acadêmico para que autores
e autoras enviem seus artigos para publicação. Esse convite foi feito
em outubro de 2014, aguardando-se a recepção de manuscritos até
dezembro daquele ano. No início de 2015, a equipe reuniu-se para
realizar conjuntamente as avaliações iniciais dos artigos recebidos e
dar os encaminhamentos necessários aos trabalhos.
Infelizmente, naquele ano, a professora coordenadora do projeto
esteve em licença de saúde por vários meses. Essa eventualidade
prejudicou o desenvolvimento de nossa revista em seu nascedouro.
A retomada do projeto, na sequência, trouxe a publicação de seu
primeiro número, em 2016. A recuperação completa do trabalho
viria no ano seguinte, quando a nova equipe, em vigorosa atividade,
conseguiu recolocar nosso periódico nos trilhos. Assim, desde 2017,
a periodicidade da Ofícios de Clio, que desde o início havia sido
definida como semestral, tem sido seguida à risca9, para orgulho
e felicidade de todos e todas que nela trabalharam e publicaram.
Nessa etapa, definiu-se uma mudança importante, sugerida por
professores colaboradores do projeto: a partir de nosso volume 2,
8 Consulte-se, por exemplo, Malaquias (2018, p. 3).
9 A periodicidade é um critério bastante relevante na avaliação de uma revista
acadêmica. Confere credibilidade aos trabalhos realizados e interfere positivamente
na sua capacidade de captar mais artigos.
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número 2 (referente a janeiro/julho de 2017), passamos a contar
com um dossiê específico em cada número e a aceitar resenhas.
Logo, a revista apresenta um dossiê de temática variável a cada
número, bem como o dossiê permanente em Educação, uma seção
de artigos livres e outra de resenhas. Essa configuração mantém-se
desde então.
De 2017 para cá, nossa revista transitou por inúmeros assuntos
em seus dossiês. Temáticas variadas, como história e imagem,
movimentos identitários, memórias, patrimônios e narrativas,
descolonização africana, entre outras, passaram por nossas páginas.
Com sugestões de historiadores e historiadoras, também discentes,
doutorandos em programas de pós-graduação lato sensu de várias
instituições de ensino superior, a proposição de dossiês mostrou-se
bastante produtiva e, ao que tudo indica, contribuiu para o aumento
do número de submissões a nosso periódico10. Nesse primeiro
momento, os doutorandos proponentes das temáticas dos dossiês
eram convidados com base nos assuntos sugeridos pela equipe
editorial ou por professores colaboradores do projeto, sempre
visando a matérias relevantes do ponto de vista historiográfico.
A formação da equipe editorial é tarefa da professora
coordenadora do projeto, que em geral ouve sugestões dos
professores colaboradores e dos membros da equipe anterior. Os
discentes que formam a equipe permanecem nela por um período
10 As temáticas e proponentes foram: “História e imagem”, por Mariana Couto
Gonçalves (2017/1, n. 2); “Movimentos sociais e identitários”, por Micaele Irene
Scheer (2017/2, n. 3); “Diálogos: interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no
campo historiográfico”, por Thiago Destro Rosa Ferreira (2018/1, n. 4); “Fontes
históricas: desafios e possibilidades metodológicas”, por Daniel Lopes Saraiva
(2018/2, n. 5); “Intolerâncias, preconceitos e racismos na era moderna: entre
permanências e rupturas”, por Felipe Silveira de Oliveira Malacco e Natália Ribeiro
Martins (2019/1, n. 6); “Gênero, diversidades, interseccionalidades: perspectivas
de análise na pesquisa histórica”, por Joelma Ferreira dos Santos e Jorge Luiz
Zaluski (2019/2, n. 7); “Memórias, patrimônios e narrativas”, por Cristiéle Santos
de Souza e Isabel Cristina Bernal Vinasco (2020/1, n. 8); “Descolonização africana
e suas ideias políticas”, por Camille Scholl e Pedro de Oliveira Barbosa (2020/2,
n. 9); “Etnografia nos arquivos e a produção de conhecimento sobre populações
subalternizadas”, por Érika Catarina de Melo Alves e Marianna de Queiroz Araújo
(2021/1, n. 10). Deixamos aqui nosso agradecimento aos proponentes.
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variável, de acordo com a passagem por seu curso (bacharelado,
licenciatura ou pós-graduação). A troca de equipe não costuma
ser completa, e assim permanece no grupo a lembrança sobre
o trabalho realizado. Nesse sentido, a professora coordenadora,
além da função organizativa, tem ainda o papel de memória das
atividades e experiências anteriores, relembrando o que funcionou
em edições passadas e o que não funcionou tão bem. Entre 2017 e
2019, fizeram parte da equipe editorial da Revista Discente Ofícios
de Clio os seguintes alunos e alunas: Gilson Moura Henrique Junior,
Bárbara Denise Xavier da Costa, Felipe Alves Pereira Avila, Jéssica
Bitencourt Lopes, Mariana Rockemback da Silva, Tamires Ferreira
Soares, Thayná Vieira Marsico, Vitor Wieth Porto, Luiz André
Gasparetto Pagoto e Lucas de Souza Pedroso. A todos e todas, somos
extremamente gratos por doarem seu tempo, trabalho e carinho a
esse projeto, que vem beneficiando diretamente a coletividade de
alunos e alunas da UFPel.
Gratidão também aos docentes que estiveram (alguns ainda
estão) como colaboradores, os doutores e doutoras Lisiane Sias
Manke, Aristeu Elisandro Lopes, Alessandra Gasparotto e Mauro
Dillmann Tavares. Um agradecimento especial ao professor
Mauro Dillmann Tavares, que substituiu a coordenadora durante a
realização de seu pós-doutoramento.

Uma revista em movimento
O ano de 2020 foi avassalador em inúmeros aspectos. Para
sobreviver, a Ofícios de Clio precisou adequar-se à nova realidade
que se impôs em março. Boa parte da antiga equipe editorial, por
formatura ou outros interesses, deixou o projeto. A recomposição
do grupo de trabalho precisou ser feita de forma remota, assim
como o treinamento e as reuniões de organização das tarefas. Se
em um primeiro momento esse processo foi preocupante, em outro
ensejou a formação de uma nova equipe e de uma nova sistemática
de trabalho, totalmente online, que vem funcionando de maneira
exemplar. Nesse ano, trabalharam na revista os(as) discentes Luiz
André Gasparetto Pagoto, Ariane Regina Bueno Cunha, Bethânia
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Luísa Lessa Werner, Etiane Carvalho Nunes, Jéssica Camargo Trisch,
Lucas de Souza Pedroso e Vitor Borges da Cunha. Em 2021, o aluno
Lucas retirou-se do projeto e ingressaram nele as alunas Francine
Sedrez Bunde, Isabelle Brancão Chaves e Larissa Ceroni de Morais.
O trabalho sempre foi alvo de reflexão, debate e posicionamento
por parte de todos os discentes. Como frisa Malaquias (2018, p. 4),
uma revista acadêmica discente deve ser rigorosa como a metodologia
acadêmica exige e, portanto, capaz de contribuir para a formação de seus
participantes, sejam eles os autores que submetem seus textos, sejam
os membros do corpo editorial. Mas, como experiência formativa, a
revista também precisa ser flexível, como a criatividade discente impõe,
e buscar inovar nas seções, metodologias de editoração, discussão de
ideias, formatação de dossiês.

Além de adaptações feitas para ajustar todas as etapas
do trabalho ao formato remoto, também foram pensadas e
implementadas algumas mudanças sugeridas pelo grupo, como
ajustes de normatizações, alguns detalhes que ressaltam o caráter
de nossa revista, como um trabalho em constante movimento.
Movimento em busca da excelência, do respeito em relação ao autor,
ao parecerista e ao leitor e também em busca da transparência. A
partir do ano de 2020, a seleção dos assuntos e dos proponentes
dos dossiês temáticos passou a se dar por editais de chamada e
seleção. Temos recebido muitas propostas, que são lidas, avaliadas
e escolhidas no âmbito da equipe editorial.
A flexibilidade da equipe editorial também se manifestou
na proposta e escolha de uma nova logomarca para a revista. A
primeira referente à Ofícios de Clio foi escolhida por sua equipe
de trabalho inicial, em 2014 (Figura 1). O grupo atual de trabalho
considerou que já era tempo de alterar a marca da Ofícios. Portanto,
alguns dos membros criaram propostas. Após debate e votação, a
nova logomarca escolhida está apresentada na Figura 2. Traz um
ar de inovação, mas também evoca a imagem anterior. Esperamos
que tenham curtido nossa nova logomarca. Nós a curtimos muito!
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Figura 1 – Logo de 2014–2021

Figura 2 – Logo a partir de 2021

A pandemia também levou a equipe do projeto a outras
iniciativas. Uma delas adveio da percepção de que seria
necessário aproximar o projeto dos alunos dos cursos de História,
especialmente dos ingressantes. Assim, visando estabelecer
diálogos e interlocuções com os alunos recém-chegados ao ensino
superior, a Revista Discente Ofícios de Clio organizou, no ano de
2020, a primeira edição do curso introdutório intitulado “Entrei
pra História, e agora?”.
Sabemos o quanto pode ser desafiador o ingresso em um curso
superior, não é mesmo? Imagina então durante uma pandemia
mundial! O curso foi planejado com o objetivo de auxiliar a
apropriação do ambiente universitário pelos calouros, nele
inseridos durante o complexo período de isolamento social. O
evento teve duração de três dias, sendo as atividades realizadas de
maneira síncrona nas manhãs dos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2020.
A dinâmica envolveu três módulos, e em cada encontro foram
discutidas diferentes temáticas, distribuídas entre eixos referentes
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ao currículo lattes, às normas técnicas da ABNT e ao processo
de escrita de artigos científicos. A atividade como um todo gerou
debates e interações com os participantes, que nos devolveram um
feedback positivo por meio de um formulário de avaliação.
Diante do sucesso da primeira edição, já se esperava pela sua
sequência. Assim, no ano de 2021 a equipe organizou a segunda
edição do curso introdutório, por sugestões dos participantes da
primeira, repetindo os eixos temáticos desenvolvidos em 2020 e
indo além, adicionando reflexões sobre acontecimentos recentes
envolvendo o cenário educacional brasileiro e o ensino superior. A
segunda edição do curso ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e 1.º
de outubro de 2021, novamente no período da manhã e contando
com ampla participação dos estudantes, de maneira especial dos
ingressantes (Figura 3).

A
B
Figura 3 – Cartazes de divulgação da (A) primeira e da (B) segunda edição do curso “Entrei
pra História, e agora?”

Além dessas ações de ensino desenvolvidas pela equipe editorial,
o grupo também se voltou mais enfaticamente para as redes sociais,
visando ampliar sua visibilidade por esse meio. A Revista Discente
Ofícios de Clio já possuía, havia tempos, uma página no Facebook11

11 Disponível em: https://www.facebook.com/oficiosdeclio. Acesso em: 8 nov.
2021.
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e um site próprio, ligado ao site da UFPel12. Naquele, divulgam-se
informações e notícias importantes para o trabalho do periódico;
já este tem caráter institucional, sendo por meio dele realizadas
as submissões de artigos. Ali também os autores e autoras têm
acesso às diretrizes e condições para o envio dos textos, às edições
anteriores, às chamadas abertas e a demais informações sobre o
projeto e suas ações recentes.
Para complementar essa rede de informação e de interação
com o público, em abril de 2021 foi criada uma conta na rede
social Instagram para o projeto, a @oficiosdeclio_. Por meio dessa
ferramenta, amplia-se a divulgação dos trabalhos realizados pela
equipe, são sanadas dúvidas dos futuros autores e autoras em
relação ao processo de submissão, divulgam-se chamadas vigentes
para submissões em dossiês, promove-se maior visibilidade aos
artigos já publicados em edições anteriores e, principalmente, se
cria mais uma maneira de aproximar-nos dos nossos leitores.
Ou seja, a Ofícios “tá on”! A aproximação com o público baseiase em questões cada vez mais presentes nas práticas e produções
historiográficas, como “a necessidade de os historiadores
acadêmicos assumirem a importância da dimensão pública de sua
atividade” (MALERBA, 2014, p. 43). Ou seja, a publicação de um
artigo sobre sua pesquisa (já finalizada ou em desenvolvimento)
faz com que os(as) historiadores(as) colaborem para a formação
da consciência histórica da sociedade em que se inserem e
dialoguem com a compreensão de fenômenos e demandas sociais
próprios de sua época. A ampla divulgação dessas produções
promove a chegada desses textos acadêmicos aos mais diversos
públicos, rompendo com as fronteiras do espaço universitário
exclusivamente, dialogando com a história pública e a maneira
sobre como “adquirimos nosso senso de passado” (LIDDINGTON,
2011, p. 34), além da sua importância “real e urgente, dada a
crescente popularidade das representações do passado nos dias de
hoje” (LIDDINGTON, 2011, p. 50).
12 Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CLIO/index.
Acesso em: 8 nov. 2021.
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Números da Ofícios de Clio através dos
anos: uma análise quantitativa
Para expor de forma mais clara a evolução recente de
nossa revista, a seguir exploramos alguns dados quantitativa
e qualitativamente. O recorte selecionado abrange as edições
contendo dossiê temático, que, como vimos, teve início no ano de
2017, indo até sua mais recente publicação, em 2021. Nosso foco
reside em examinar os dossiês específicos da revista, visto que essa
seção possui proposta, prazo e, desde 2020/2, chamada aberta para
proposição. O Gráfico 1 demonstra o número de artigos publicados
na seção dossiê temático desde o nosso número 2, de 201713.

Gráfico 1 – Quantidade de artigos publicados na seção dossiês temáticos14

13 Dados anteriores, contendo todas as submissões, infelizmente foram perdidos
quando da troca de editores assistentes.
14 Os dados sobre o ano de 2021 estão incompletos, visto que até o presente
momento (outubro/2021) apenas uma das edições, a de número 10, foi publicada.
Nesta, houve a submissão e aprovação dos seis trabalhos submetidos ao dossiê
“Etnografia nos arquivos e a produção de conhecimento sobre populações
subalternizadas”. O Gráfico 1 abrange nosso número 2 (2017/1) e vai até nosso
número 10 (2021/1).
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Podemos notar, de acordo com o Gráfico 1, que a procura pela
publicação na Ofícios de Clio vem crescendo nos últimos anos e
tendo maior visibilidade. Chama a atenção a situação ocorrida no
ano de 2020, ou seja, o incremento da procura de autores(as) pela
revista, demonstrado pelo número significativo de submissões e
publicações realizadas nos primeiro e segundo semestres daquele
ano. Em um primeiro olhar, superficial, tal movimento pareceria
estar na contramão das expectativas, visto que a crise sanitária afetou
a todos e todas e poderia interferir na produtividade acadêmica,
mas o que aconteceu foi que “o ensino superior não parou e vem
assumindo inúmeras demandas, que se somaram às demandas
cotidianas advindas do período de isolamento” (MOURA; CRUZ,
2020, p. 238).
Juntando-se aos dossiês temáticos, as três outras seções que
compõem os números da Revista Discente Ofícios de Clio (artigos
livres, Dossiê Ensino/Educação e resenhas) recebem submissões
em fluxo contínuo, ou seja, não possuem prazo definido como os
dossiês temáticos, podendo receber submissões durante todo o
período. Suas publicações semestrais têm recebido uma procura
muito significativa nos últimos anos, com números totais de: 17
(2017), 17 (2018), 29 (2019), 54 (2020) e, por fim, 21 (2021/1).
Vale destacar que nossa edição de número 11 está prevista para
publicação no mês de dezembro de 2021 e conta com 22 trabalhos
submetidos até o presente momento (outubro), sendo 14 na seção
de artigos livres, sete em nossa divisão de dossiê temático15 e uma
em resenha.
O Gráfico 2 contém o número de artigos submetidos aos dossiês
temáticos em comparação com o número de artigos aprovados, nos
anos de 2020 e 2021.

15 O dossiê temático de nosso número 11 é “Corporeidades em luta: feminismos
e corpos de resistência ao Sul Global”, proposto pelas doutorandas Eduarda Borges
da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Marluce Dias
Fagundes, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).
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Gráfico 2 – Artigos submetidos e artigos aprovados para publicação

Comparando os números de submissões (à esquerda) com
o número de aprovações (à direita) do ano de 2020, visto que
2021 permanece incompleto, notamos, além de um crescimento
nas submissões (especialmente no ano de início da pandemia de
Covid-19), um provável maior rigor nas avaliações desenvolvidas
por pares acadêmicos16.
Já em nosso Gráfico 3, trazemos os números das publicações
nas outras seções que compõem o corpo total da revista – artigos
livres, Educação e resenhas – ao longo dos anos, partindo de 2016,
início de nossas divulgações acadêmicas.

16 Revisão por pares acadêmicos é um critério solicitado para que uma revista
possa postular à avaliação pelo sistema Qualis. Pares são pesquisadores, de
preferência especialistas na área solicitada, convidados para avaliar o trabalho
submetido. Na Ofícios de Clio, como somos um periódico discente, prezamos
por também contar com pós-graduandos (mestrandos, doutorandos) na função
avaliativa.
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Gráfico 3 – Publicações nas demais seções da Clio: artigos livres, Educação e resenhas17

Analisando o exposto, é possível observar que nos últimos quatro
números (6 a 9 – 2019 a 2020) ocorreu aumento nas publicações
em todas as seções, e não só em dossiês temáticos, demonstrando
que o crescimento da revista é equitativo, fomentando a produção
de conhecimento e trabalhando como um divulgador da produção
realizada na academia. Um destaque válido é necessário aos anos
de 2016, 2017 e 2018, iniciais do projeto, nos quais não ocorreu a
publicação de resenhas e houve número majoritário de publicações
em seus dossiês temáticos18. Exemplo disso é 2018 (número 5), que
publicou apenas trabalhos na seção dossiê temático.
Ademais, na Ofícios de Clio temos tido a preocupação de
acionar pós-graduandos para a avaliação de trabalhos. Tal opção
vem ao encontro da função pedagógica da revista, pois proporciona
a esses discentes sua primeira avaliação de manuscritos. A seleção
dos pós-graduandos que atuam como pareceristas ad hoc leva em
conta, além de sua área de especialidade, que sua formação esteja
17 O ano de 2021 permanece de fora dessa comparação, pois estamos comparando
anos de publicação e até o momento (outubro de 2021) nossa segunda edição
anual está em organização. Ela deve ser publicada até o fim do ano.
18 Salvo 2016, ano que ainda não contava com a adoção de dossiê temático.
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sempre um grau acima dos avaliados. Assim, mestrandos podem
avaliar graduandos, e doutorandos podem avaliar mestrandos. Essa
experiência tem se mostrado valiosa.
A importância da avaliação está no fato desta poder ser utilizada não
apenas para qualificar ou quantificar o conhecimento dos alunos, mas,
principalmente, para investigar a efetividade ou diagnosticar falhas
do processo ensino-aprendizagem. Portanto, torna-se evidente a
necessidade de conscientizar os pós-graduandos sobre a importância de
saber elaborar, aplicar e analisar as avaliações de forma correta, visando
adequar-se a cada escola, série, turma ou indivíduo (ARROIO et al., 2008
apud SUART; MARCUSSI, 2011, p. 2).

No Gráfico 4, pode-se notar o crescimento percentual de
discentes de programas de pós-graduação de diversas universidades
do Brasil, executando a função de pareceristas ad hoc na Revista
Discente Ofícios de Clio.

Gráfico 4 – Pós-graduandos como avaliadores nos anos de 2020 e 2021 (números 8, 9 e
10)19

19 Indicamos aqui que em 2021 até o presente momento foi publicada apenas
uma das duas edições anuais.
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Nossos números 8 e 9 contaram com 57 avaliadores, sendo 48
pós-graduados e nove pós-graduandos, gerando relação de 84 e 16%,
respectivamente. Incluímos aqui dados de nossas publicações, bem
como de avaliadores que recusaram trabalhos. Já em nosso número
10, dos 27 avaliadores, seis eram pós-graduandos, resultando num
aumento de 6% em comparação ao ano anterior, totalizando 22%
de avaliadores que participam de programas de pós-graduação,
contra 78% de pareceristas pós-graduados.
Com isso, nossa revista contribui para a formação e o
treinamento dos estudantes de pós-graduação na função de
avaliadores. Como destaca Greene (1998, p. 230), “as revistas
podem ajudar a consolidar áreas de pesquisa, além de treinar
revisores e autores por meio das análises dos trabalhos. São essas
análises que permitem o desenvolvimento do senso crítico, atuando
na formação de autores e revisores”.
Desejamos, portanto, classificar a Revista Discente Ofícios de
Clio como um periódico emergente, solidificando-se cada vez mais
no cenário de produções acadêmicas. Desde 2014 em atividade e
publicando números desde 2016, nossa revista mantém o trabalho
sério e consolidado.

Considerações finais
Nosso artigo apresentou, de forma sintética, o percurso (até
aqui!) da Revista Discente Ofícios de Clio, que faz parte da trajetória
dos cursos de História da UFPel. Iniciamos por uma narrativa
sobre a criação do periódico, suas principais características e as
iniciativas tomadas ao longo de sua caminhada. Ressaltamos as
ações específicas realizadas no período de pandemia, bem como
os números recentes da publicação. Nesse percurso, também
mostramos um pouco sobre como é o dia a dia do trabalho de uma
equipe editorial de revista acadêmica, o processo de submissão e as
principais terminologias próprias dessa função.
Os indicadores numéricos apontaram para aquilo que já
percebíamos no cotidiano desse trabalho: a Ofícios de Clio é
hoje uma publicação sólida, com periodicidade em dia, bastante
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procurada por autores e proponentes de dossiês temáticos. Além
disso, questões qualitativas importantes também contribuem para
o seu sucesso: critérios claros de submissão e de avaliação, retorno
constante aos autores, boa divulgação em site e demais redes sociais.
Vida longa à Ofícios! Que a revista possa se manter
com qualidade, transparência e excelência por muitos anos,
oportunizando aos discentes da UFPel e demais instituições
suas primeiras publicações, primeiras avaliações de artigos,
leituras e debates sobre a produção do conhecimento histórico
contemporâneo, bem como importantes experiências em editoria.
Fica o convite, aos leitores e leitoras deste artigo, para que também
venham fazer parte de nossa história, como leitores, proponentes,
autores ou editores. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas, pois
a revista é nossa!
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Trajetória de uma
estudante de História
em um tempo
histórico conturbado:
estudos da história,
mulheres e os mundos
do trabalho
Caroline Cardoso da Silva
Minha trajetória como estudante do curso de História da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) começa muito antes
do meu ingresso na Licenciatura, em 2014. Lembro da primeira
vez que estive no prédio que abriga o curso, entre outros cursos
de Ciências Humanas e Ciências Sociais, o Instituto de Ciências
Humanas (ICH). Conhecia o Instituto das histórias que meu pai
me contava sobre sua Licenciatura em Geografia, cursada no final
dos anos 1990 e início dos 2000. Estávamos eu e umas amigas e
colegas do curso Técnico em Vestuário, que estudavam comigo no
Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG), caminhando
pela cidade, naquele ócio e tédio comuns da adolescência, e
resolvemos ir um pouco mais, até o Porto, numa espécie de
aventura. Lembro que não conhecia muito bem nada por ali, fui
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apenas seguindo o grupo, até que chegamos na rua Alberto Rosa
e vimos um prédio cheio de pichações com dizeres como “NÃO
À ALCA”, “FORA IMPERIALISMO” e outros que já não recordo.
Sentamos lá na frente e ficamos olhando tudo aquilo, falando uma
frase ou outra, mas na maior parte do tempo em silêncio. Lembro
de, entre os intervalos silenciosos, falar algo do tipo: é aqui que vou
estudar quando fizer História.
Depois desse dia, fizemos caminhadas pelo Porto. Tomamos
um cansaço até o Campus Anglo uma vez, e lembro também de,
em outra oportunidade, passarmos por uma casa que pareceu ser
uma ocupação anarquista. Para mim, nenhum lugar era mais legal
do que aquela região da cidade. Também, na época do CAVG,
ouvíamos histórias de colegas mais velhos sobre a vida noturna
na região, entre festas e bares frequentados por universitários. Eu,
pelos meus 14, 15 anos, tinha uma verdadeira sede em conhecer
todo esse universo que parecia existir num canto da cidade que eu
pouco conhecia, mas já sentia que fazia parte, de alguma forma.
Identificar-me como feminista e politicamente de esquerda,
desde pelo menos meus 16 anos de idade, potencializava meu
desejo por estudar e habitar esse espaço de efervescências culturais
e políticas, onde ideias de contracultura pareciam convergir.
Interesses pela história, moda e arte – e sobre como esses assuntos
influenciavam a vida e o comportamento das sociedades, sobretudo
das mulheres – fizeram com que o tema do meu trabalho final
do Técnico em Vestuário, que consistia em um projeto de moda
envolvendo todos os processos para a elaboração de uma marca,
fosse inspirado nas Bloomers, as primeiras mulheres a usarem
calças, em meados do século XIX. Nesse período, sobretudo nos
Estados Unidos, as mulheres começam a acessar Universidades e, a
partir dessa abertura à espaços que eram dominados por homens,
mudanças de paradigmas começam a surgir. A indumentária era
vestida para montaria e a prática de andar de bicicleta. Conforme
explica Novaes (2016, on-line), o principal objetivo do movimento
era “liberar as mulheres dos exageros da silhueta vitoriana, da
diferenciação social por meio do vestuário e da desigualdade de
gênero”.
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Além disso, em 2013, realizei o estágio final obrigatório de
práticas técnicas, para conclusão do curso em Vestuário do CAVG,
no Ateliê de Figurinos das Artes Cênicas da UFPel – que era no
prédio em frente ao ICH, o Tablado. Nessas alturas, já estava mais
familiarizada com aquele lugar, com o Bar do Zé e outros bares que
ficavam pelas redondezas, e a curiosidade, então, era sobre estudar,
ler, conhecer os colegas, me integrar e me sentir de fato, uma
universitária. Com 18 anos, em 2014, ingressei no curso noturno da
História, meio a contragosto da minha mãe. Pelo gosto por temas
sobre História da Moda, os primeiros momentos foram em querer
aprofundar os estudos nessa área e em desenvolver minha pesquisa
acadêmica em um tema que dialogasse com isso, a História Cultural.
Contudo, no primeiro semestre da graduação tudo é muito vago e
logo essa ideia começou a se modificar.
No mesmo ano, passei a integrar o Programa de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) no subgrupo de pesquisa e atuação
que tinha como foco os temas de Sexualidade, Gênero e Ensino de
História. A partir desse momento, as atuações enquanto mulher,
feminista e pesquisadora/extensionista começaram a andar juntas.
A noção de que gênero é uma construção social, trazida pela
leitura de Scott (1990), colocou em mim uma questão: se somos,
homens e mulheres, seres construídos social e historicamente, por
que algumas desigualdades teimam em se manter ao longo dos
anos, mesmo com diferentes lutas sociais, que buscam o fim das
hierarquias e opressões? É preciso considerar, também, que a luta
dos trabalhadores e trabalhadoras sempre foi presente em minha
vida por ter, de berço, uma formação de esquerda, através de meus
pais (ambos professores das redes públicas de ensino). Essa visão
trazida pela historiadora Scott ia ao encontro dos objetivos gerais
do grupo de Sexualidade e Gênero: incluir esses temas no Ensino
de História, contribuindo para que as mulheres sejam protagonistas
de suas vidas e da sua própria história.
Foram nos anos de 2014 e 2015 que a militância no Movimento
Estudantil (ME) acabou sendo mais presente na minha vida do que
os interesses acadêmicos. Durante esse período, compus uma gestão
do Centro Acadêmico da História (CAHis), ao longo da qual foram
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realizadas diversas atividades de formação política, como rodas de
conversas, cine-debates, participações em movimentos com outras
categorias, como atos e dias de paralisação. Essa vivência fez com
que meu interesse em temas de História e movimentos sociais
crescesse e, em 2016, tive a oportunidade de cursar as disciplinas de
História dos Movimentos Sociais, uma cadeira optativa dos cursos
de História, e Laboratório de História Oral, uma cadeira obrigatória
na grade curricular do curso de Bacharelado em História, na
qual me vinculei a partir da matrícula especial. A partir daí, fico
explícito que eu queria estudar a História Social dos de baixo, como
Thompson (1998) havia elaborado e refletido.
Para a disciplina em que debatemos e aprendemos os
primeiros passos da Metodologia de História Oral, realizei uma
entrevista com Rodolfo Gonzalez, o Seu Rodolfo, com o intuito de
registrar e descobrir a trajetória do “tio uruguaio”, como Rodolfo
é popularmente conhecido. Rodolfo é um trabalhador que vende
lanches há anos nos arredores do ICH, Centro de Artes (CEART)
e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUrb), alguns dos
prédios da UFPel. Sendo assim, houve uma elaboração de roteiro
com foco em explorar as muitas memórias individuais e coletivas
envolvendo sua rotina de trabalho no Porto de Pelotas, além de sua
trajetória de vida.
É importante pontuar o contexto social e político do Brasil
no ano de 2016. No dia 31 de agosto desse ano, Dilma Rousseff
sofre um impedimento de continuidade no seu cargo de Presidenta
da República. O evento abalou profundamente a democracia
e os horizontes políticos no país, por representar um golpe
parlamentar e midiático contra a figura dela e de seu partido, o
Partido dos Trabalhadores (PT). Também nesse ano, houve uma
série de mobilizações estudantis no país, de grupos secundaristas
e universitários, na qual escolas e campi foram ocupados por
estudantes com pautas diversas: contra o projeto Escola Sem
Partido, contra o Novo Ensino Médio, contra a PEC do Teto de
Gastos e contra os cortes e enxugamentos de bolsas e verbas de
pesquisa em Universidades. Nesse contexto, a pauta #FicaPIBID foi
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o mote da ocupação do prédio do ICH na cidade de Pelotas (Cf.
UFPEL..., 2016, on-line).
Ainda em 2016 atuei como voluntária no Núcleo de
Documentação Histórica (NDH) da UFPel, onde vim a atuar como
bolsista de extensão em 2019, quando ingressei como portadora
de títulos no curso de Bacharelado em História. O NDH foi
fundado em março de 1990 com o objetivo de ser um centro de
documentação. A finalidade era preservar a história da Universidade
e dos movimentos sociais. Trata-se de um lugar de memória, que
salvaguarda vários acervos, dentre eles o da Delegacia Regional do
Trabalho, do Laboratório de História Oral, da Laneira e o da Justiça
do Trabalho.
Sendo um projeto de extensão, o NDH presta diversos tipos de
serviço para a comunidade acadêmica e a comunidade geral, entre
os quais posso citar: alguns estudantes de Licenciatura e Bacharelado
em História procuram o Núcleo com a finalidade de realizar
trabalho voluntário, sendo uma oportunidade de atuar, na prática,
com o manejo de fontes históricas, para higienização e pesquisa;
estudantes procuram o Núcleo para fazer pesquisas direcionadas,
vinculadas, por exemplo, a interesse em fábricas/empresas que são
citadas nos processos trabalhistas (também chamados de pleitos),
realizando pesquisas sobre a luta e o cotidiano dos trabalhadores,
além de outros temas que aparecem nos processos, que são de
interesse para o estudo da História Social do Trabalho e História
dos Mundos do Trabalho; ainda há os trabalhadores que procuram
o Acervo para consultar os processos de antigos familiares para
descobrir ou comprovar se há dupla nacionalidade, haja visto que
muitos trabalhadores e operários de outrora eram imigrantes,
sobretudo italianos e alemães (MATTOS, 2003); e, recentemente,
com as mudanças previstas na Reforma da Previdência, há pessoas
que procuram processos que elas mesmas moveram contra alguma
empresa em que trabalharam, em determinado período, buscando
comprovar condições de trabalho, sobretudo de insalubridade,
para anexar ao seu processo de aposentadoria. Em meio a tudo
isso, muitas reflexões e aprendizados se constroem. Posso dizer que
minha participação enquanto voluntária, bolsista e pesquisadora no

226

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO: OS 40 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFPEL

NDH fez com que eu direcionasse minha pesquisa definitivamente
para os mundos do trabalho – e a maneira de unir esses temas com
os temas de interesse sobre as mulheres e estudos de gênero foi
pensando na história das mulheres trabalhadoras.
Sendo assim, em 2018, elaborei para o Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) uma pesquisa que tinha como objetivo o estudo das
mulheres trabalhadoras do setor de limpeza, as quais realizam suas
funções por meio da prestação de serviços terceirizados na UFPel.
O estudo buscou refletir sobre o setor na cidade de Pelotas, Rio
Grande do Sul, no tempo presente, que passa pelo entendimento
da reestruturação produtiva enquanto um período e processo
histórico, dos mundos do trabalho na contemporaneidade e da
inserção das mulheres no espaço laboral.
Naquele momento, o estudo sobre o tema de terceirização
e mulheres trabalhadoras terceirizadas encontrou algumas
dificuldades, fazendo com que muitas pontas ficassem soltas. O
principal entrave encontrado foi o medo que as depoentes sentiam
em gravar suas narrativas durante a entrevista, muito embora fosse
nítida a vontade de contar, relatar e até desabafar sobre situações
e percepções do dia a dia de trabalho. Tal situação, certamente, se
relacionava a uma mudança da prestadora de serviços no final de
2017, a qual gerava receio e medo de demissões ou retaliações nas
depoentes. Contudo, essas situações motivaram a realização do
projeto de mestrado, pela demanda que surgiu a partir do medo, ou
seja, o porquê de experenciarem tais sentimentos e aflições que se
impunham a uma conversa.
O modelo de terceirização é amplamente estudado pelos
teóricos da atualidade e consiste, em linhas gerais, na flexibilização
do processo produtivo, a partir da qual as empresas eliminam
setores administrativos, produtivos ou de serviços considerados
complementares às suas atividades fins e transferem a realização
das atividades meio para outras empresas (LIMA, 2010). Assunção
(2013) debate sobre a terceirização no contexto brasileiro, colocando
que o país seguiu a tendência de precarização e flexibilização do
trabalho como uma medida de redução de custos e aumento de
lucros para as empresas. Com a inserção incisiva do neoliberalismo
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no Brasil, o processo de terceirização começou a avançar de
maneira significativa a partir de 1990 e passou a ser reconhecido
legalmente em 1993, com a Lei 8.666 de Licitação e Contratos. A
partir da regulamentação dessa norma, os serviços que mais foram
terceirizados no Brasil foram os de vigilância e limpeza, havendo,
no último período, um boom no telemarketing.
Em 2019, ingressei no Mestrado em História do Programa de
Pós-Graduação em História (PPGH) da UFPel. Recentemente, em
agosto de 2021, defendi minha dissertação intitulada “Trajetórias de
trabalhadoras terceirizadas da limpeza na Universidade Federal de
Pelotas (UFPel)”. O projeto que submeti para a seleção e a pesquisa
que desenvolvi ao longo do Mestrado tratam do mesmo tema do
TCC: compreender o setor terceirizado de limpeza na Universidade,
que é ocupado, em sua maior parte, por mulheres. Para desenvolver
uma pesquisa sobre isso, tornou-se indispensável o aparato de
teorias sobre divisão sexual do trabalho, relações entre gênero, raça
e classe, e precarização do trabalho feminino, correlacionando esses
temas ao entendimento da sociedade de classes, após as medidas de
reestruturação produtiva que aumentam a participação feminina
nos postos de trabalho, mas que não modificam significativamente
sua participação em outras esferas sociais.
A inserção da mulher no mercado de trabalho não anula o papel
que muitas mulheres têm com a manutenção da vida da família,
gerindo a alimentação, os cuidados de crianças e da casa. Isso tem
reflexos na realidade de que as mulheres ocupam, em grande parte,
os setores de limpeza no trabalho terceirizado, o que ecoa a lógica
patriarcal dada pela divisão sexual da sociedade e do trabalho que
ainda delega esse papel a elas. Em alguns casos, as mulheres são
as únicas provedoras do lar, muitas vezes são divorciadas, viúvas
e mães solteiras, e mesmo sendo as pessoas que alimentam uma
família, ainda recebem salários baixos e desvalorizados. Pensando
nessas questões é cabível a reflexão: por que há uma presença
feminina majoritária no setor de serviços, que é mais afetado pela
precariedade do emprego e da desregulamentação das condições
de trabalho em relação às normas legais? É importante pensar,
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também, que boa parte dessas mulheres são negras, sofrendo triplo
preconceito e discriminação, a saber, de classe, gênero e raça.
Falar em precarização do trabalho na atualidade é abordar
questões que vão além da relação Capital X Trabalho, um viés
mais clássico de estudos do tema, pois há intersecções que são
indispensáveis para entender os sujeitos que vivem do trabalho, suas
teias de socialização e as consequências, várias vezes nefastas, que
essas relações têm em suas subjetividades. Cisne (2015) coloca que
entender a mulher no mundo do trabalho vai além de compreender
que há mulheres entre os trabalhadores, sendo necessário analisar
as explorações particulares atravessadas pelo gênero, raça e
sexualidade, sendo uma exploração ainda mais intensa que atende
diretamente aos interesses dominantes.
A pesquisa desenvolvida na dissertação buscou adentrar no
universo da terceirização e das mulheres terceirizadas da limpeza,
a partir do enfoque em questões teóricas e na análise e reflexão
de fontes documentais e das narrativas construídas, a partir da
metodologia da Hhistória Ooral. Por meio do diário de campo e
das narrativas, foi analisada a teia de informações coletadas, tendo
em vista as conversas de campo e entrevistas, com pessoas que
trabalham no setor terceirizado da UFPel, sobretudo, as serventes da
limpeza, bem como com pessoas que tangenciam os terceirizados.
Em termos de metodologia de pesquisa, é utilizada a História
Oral temática, já que o foco da pesquisa é a experiência do trabalho
terceirizado em si, mas as trajetórias de vida são valiosas para
entender como essas mulheres começaram a trabalhar como
terceirizadas, trazendo um pouco da história delas e de suas famílias,
sobretudo pensando nas mães e avós, e nas perspectivas que essas
mulheres têm para o futuro. Sendo assim, é interessante a reflexão
da História Oral temática e de vida, ou seja, na metodologia e seus
focos como um todo. Delgado define a História Oral como sendo
um procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes
e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas,
testemunhos, versões e interpretações sobre a história em suas múltiplas
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dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais
(DELGADO, 2010, p. 15).

É necessário, para a realização da entrevista, ter em mente o
que se quer saber, para ter precisão no que se perguntar. Para essa
pesquisa, foi elaborado um roteiro básico, a partir do qual se busca
levantar as informações sobre as trajetórias de vida e de trabalho
dessas mulheres terceirizadas.
A História Oral pressupõe um trabalho de campo e, muitas
vezes, uma caminhada que dura alguns bons anos para dar frutos
maduros. O relato de Portelli (1997) sobre suas experiências
de pesquisas, algumas das quais levaram de 10 a 13 anos para
serem concluídas, vem ao encontro de uma pesquisa que comecei
desenhar em meados de 2017 e início de 2018, como uma pesquisa
de TCC em Licenciatura em História, e cujo desenvolvimento ao
longo de dois anos de Mestrado resultou, talvez, apenas em sua
primeira etapa mais amadurecida.
No contexto pandêmico que vivemos desde o início do ano
de 2020, foi necessário, para todos os pesquisadores que usam a
metodologia de História Oral, parar e refletir sobre o que era
fundamental, considerando a necessidade, até então, de realizar
entrevistas ao vivo, com um olhar sensível aos gestos, olhares,
silêncios e empolgações, as interferências do local da entrevista,
as possíveis interrupções, basicamente, sendo “a entrevista (...)
o encontro de duas subjetividades, de dois conjuntos de saberes,
de dois repertórios linguísticos, etc., mas inclusive – e no meio de
tudo isso – o encontro presencial de dois corpos” (SANTHIAGO;
MAGALHÃES, 2020, p. 3).
Santhiago e Magalhães (2020) ainda colocam que as
aproximações da História Oral e do mundo virtual, suas experiências,
debates e avaliações ainda estão em aberto, em função da situação
de isolamento social, de limitação da locomoção, de suspensão
de atividades, de transformação das condições de trabalho, todas
circunstâncias dadas pela pandemia da COVID-19.
Como dito anteriormente, essa pesquisa de mestrado foi
iniciada em 2019, ou seja, até a metade do curso foi realizada em
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período “normal” e pré-pandêmico e, logo em seguida, do início
de 2020 em diante, é realizada em período pandêmico. Mesmo
com essa circunstância, a experiência acaba por ter mais resultados
positivos na realização das entrevistas. Por exemplo, as narradoras
com quem fiz entrevistas on-line se mostraram satisfeitas com
o andamento da conversa, por terem muitas vezes um suporte
técnico dos filhos, e por estarem no conforto de suas casas, fazendo
com que “quebrasse o gelo’ da relação entrevistado X entrevistador.
Sobre experiências de pesquisa usando entrevistas à distância,
Santhiago e Magalhães (2020), ao refletirem sobre a prática da
História Oral e tentarem romper o isolamento a partir dela, fazem
um levantamento sobre pesquisas que usaram entrevistas on-line,
que não necessariamente usaram a metodologia da História Oral,
analisando como estas se sucederam e examinando-as. Os autores
pontuam que:
essas quatro experiências em que nos envolvemos com entrevistas
à distância levaram – para nossa surpresa – a resultados positivos. No
entanto, não tiveram nem terão caráter substitutivo, nem encaminham
uma defesa de seu uso indiscriminado. A mera conveniência do
pesquisador, por exemplo, não deve ser tomada como justificativa
plausível para sua adoção. Porém, as novas tecnologias não podem
ser ignoradas, sobretudo em situações nas quais consistem na única
forma de viabilização da pesquisa. O recurso virtual deve ser entendido
como mais uma ferramenta a aproximar entrevistador e entrevistado,
um recurso de coligação útil, um caminho para o entendimento das
complexas interações e dos pontos de vista sobre a história que não
estariam disponíveis de outra forma (SANTHIAGO; MAGALHÃES, 2020,
p. 11).

Essa pesquisa, portanto, é realizada em um momento muito
delicado da história da humanidade, o período da pandemia do
novo coronavírus. O Brasil é um dos países que pior lida com a
pandemia, sobretudo por alguns de nossos governantes terem
uma postura negacionista sobre a gravidade de uma doença que
contabilizou o total de 596 mil mortos até o dia 30 de setembro de
2021.

231

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

Para além do negacionismo manifesto em falas contra o uso
de máscara e medidas de isolamento, a deslegitimação das vacinas
e da ciência como um todo é sintomática de um momento de
negação dos saberes acadêmicos, científicos e intelectuais. Nesse
contexto, qualquer pessoa que traz esses pontos de vista é reduzida
a um “comunista” que foi “doutrinado” pelas universidades e pela
escola. Esse fenômeno já vinha tomando força, sobretudo, desde
as manifestações de junho de 2013, quando houve um boom de
organizações e de figuras identificadas com ideias de direita,
muitas vezes cunhadas a partir de ideias do senso comum. Praticar
pesquisa em ciências humanas, nessa conjuntura, não é nada fácil.
Mas, em contrapartida, se faz cada vez mais necessário.
Os ataques aos direitos dos trabalhadores vêm se alargando com
medidas de desmonte da Previdência e com cortes orçamentários
no serviço público, por exemplo, acarretando em momentos de
grave instabilidade no andamento das atividades acadêmicas,
como aquelas efetivadas em Universidades Públicas, por exemplo.
Contudo, as pessoas seguem com suas vidas da maneira que
conseguem, mesmo com tantos ataques, agora agravados pela
questão da pandemia.
Os trabalhadores que desempenham serviços essenciais,
como de entregas de comidas, medicamentos e demais produtos,
os motoristas de transporte público e de aplicativos, aqueles que
atuam fazendo a limpeza da cidade, como os garis, além de, claro,
os trabalhadores da área da saúde, são pessoas que, muitas vezes,
são invisíveis na fotografia geral dos espaços, como é o caso dos
trabalhadores da limpeza das universidades. Essa situação se
agrava, contudo, a partir do momento em que esse trabalho é
desempenhado por mulheres e se assemelha ao trabalho do lar,
o trabalho do espaço privado, o trabalho doméstico. E o trabalho
doméstico sempre foi invisibilizado, mas, como todos outros
citados, é uma atividade essencial para a manutenção da vida
produtiva e da vida em sociedade.
A reflexão inicial da minha pesquisa de mestrado, como
dito anteriormente, era pensar o porquê de haver uma presença
feminina majoritária no setor de serviços, que é mais afetado pela
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precariedade do emprego e da desregulamentação das condições
de trabalho em relação às normas legais. A partir das narrativas,
pode-se perceber que, perto de outros trabalhos desempenhados
pelas trabalhadoras, que construíram a teia de narrativas dessa
pesquisa, a atividade desempenhada na UFPel é considerada como
tranquila, às vezes sendo melhor que trabalhos desempenhados
anteriormente.
Há um sentido subjetivo de se sentir pertencente ao espaço
acadêmico, à comunidade e de ser, então, um membro ativo do
mundo acadêmico e educacional da Universidade, já que muitas
trabalhadoras terceirizadas fazem elos com professores, alunos
e técnicos administrativos e constroem relações a partir disso.
Contudo, aparece nos relatos que apenas o salário do trabalho
terceirizado é pouco, fazendo com que muitas procurem trabalhos
extra para complementação da renda. Também há a fragilidade,
a partir da qual o trabalho pode passar a ser ruim na visão das
trabalhadoras, já que as empresas contratadas pela Universidade
deixaram de cumprir com obrigações trabalhistas em outros
momentos. Ou seja, esse bem-estar é muito inconstante, sendo
ainda mais fragilizado pela falta de uma representação sindical
considerável que atenda os interesses dos empregados.
Talvez o mais interessante do estudo seja justamente as narrativas
de protagonistas construídas através da História Oral, a partir
das quais pode-se descortinar algumas questões que trouxeram
subjetividades de uma visão positiva sobre o trabalho terceirizado,
na qual a tranquilidade no local de trabalho é o principal ponto.
Mas há também aspectos negativos, como abusos de poder,
assédios, atrasos de salários, os quais remetem à precarização do
trabalho e da vida. As vivências do mundo do trabalho terceirizado
desempenhado por essas mulheres são atravessadas por questões
objetivas e subjetivas.
Pode-se dizer que, muito embora as classes dominantes e o
empresariado insistam em desmantelar os direitos e respaldos
legais, como a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os
trabalhadores, da sua maneira, seguem se mobilizando quando
sua paz é ameaçada. Para o trabalhador comum, a luta se faz por
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necessidade, em função de ameaças a sua sobrevivência e de suas
famílias. A velha máxima sobre a luta de classes ser o motor da
história talvez seja uma realidade conferível, sobretudo se levadas
em conta as experiências e construções de classe em dado momento
e conjuntura, com suas condições objetivas e subjetivas.
Pode-se perceber que minha trajetória enquanto estudante de
História acompanha histórias/estórias de militâncias, pesquisas,
vivências e conjunturas que nem sempre são favoráveis –
principalmente pela instabilidade política que se intensificou,
sobretudo, a partir do golpe sofrido por Dilma em 2016, que chocou
o ovo da serpente do bolsonarismo, negacionismo e retrocessos
múltiplos pelos quais a sociedade vem passando. Contudo, mesmo
com todas as situações adversas, como a dificuldade de concluir o
TCC e, depois, a dificuldade de concluir a dissertação em decorrência
da pandemia, as pautas sociais e acadêmicas continuaram a andar
juntas, se retroalimentando, para que de alguma forma a história
crítica e com horizontes de transformação social não seja um
objetivo abandonado por nós, estudantes.
Formamo-nos professores e pesquisadores em História com
o objetivo de demarcar um espaço de resistência, de mostrar que
a educação e a pesquisa acadêmica são algumas das saídas para o
combate de situações naturalizadas na sociedade, como a ocupação
dos piores cargos pelas mulheres no mundo do trabalho, ponto em
que minha pesquisa tenta colaborar. Para além do entendimento
do recorte sobre um grupo da classe trabalhadora contemporânea,
as mulheres do setor de limpeza terceirizado da UFPel, a minha
pesquisa de dissertação, que seguirá sendo desenvolvida em outras
produções e num possível Doutorado, procura abordar questões
que deveriam tocar toda a sociedade brasileira: a necessidade de se
ter melhores condições de vida para a maior parcela da população
mundial, as mulheres, e melhores condições de vida para a
sociedade como um todo.
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

236

Formando uma
professora de
História: entre as
aulas da licenciatura,
as pesquisas
acadêmicas, o LEH
e as experiências na
escola
Ana Gabriela da Silva Vieira
O ingresso
Desde adolescente, eu já queria ser professora. Talvez essa seja
a história de muitas meninas, dada a feminilização que a profissão
docente tem passado já há várias décadas no Brasil, bem como em
outros países do mundo, o que está atrelado a lógica do cuidado
que nossa sociedade imputa às mulheres. Na infância, enfileiramos
bonecas e brincamos de escolinha – típica brincadeira de menina,
como diria a atual Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, cujo discurso vai ao encontro do que é dito, ensinado e
reverberado em muitas famílias brasileiras.
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Não escrevo, portanto, para romantizar a minha escolha. Nem
para dizer que nasci com a vocação de educar, que sou professora
em minha natureza mais íntima, ou qualquer outra coisa do tipo.
Fui construída professora. Subjetivada professora, antes, durante e
depois de minha passagem pelo curso de Licenciatura em História
da UFPel (Universidade Federal de Pelotas).
A docência fez parte da história das mulheres da minha família.
Minha avó trabalhou como professora a vida toda e, quando eu era
criança, ela era dona de uma pequena escola de educação infantil,
chamada Jardim Escola Caixinha Mágica, onde dei meus primeiros
passos na educação formal. A geração seguinte, ou seja, minha mãe,
foi normalista, e embora tenha exercido pouco a profissão docente,
sempre falou com carinho da mesma. Nesse contexto, cresci com
as mulheres que eu mais admirava defendendo constantemente a
importância da educação.
Na adolescência, me encantei pela disciplina de História,
passando a adorar as aulas e esperar por elas com ansiedade. Engajeime em uma proposta de tutoria que funcionava na escola na qual eu
estudava, e costumeiramente ajudava meus colegas, “dando aulas”
nas vésperas de avaliações e trabalhos desse componente curricular.
Nessa época, já fazia parte dos meus planos cursar Licenciatura em
História, e fiz essa opção no SISU (Sistema de Seleção Unificada),
utilizando minhas notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio) de 2013.
Não havendo o curso de História em universidade pública na
cidade onde eu morava – a saber, São José do Rio Preto, SP – eu me
peguei tendo que escolher um novo lugar para viver. Certamente
poderia ter me decidido por uma cidade mais próxima, mas, em
minhas pesquisas, ao observar fotos do centro histórico de Pelotas,
me interessei em migrar para o Rio Grande do Sul. E assim o fiz.
Mudei-me em março de 2014, tornando-me caloura do curso
de Licenciatura em História. Já no primeiro semestre, entre outras
disciplinas mais vinculadas à historiografia, cursei uma cadeira
intitulada “Ensino de História”, ministrada pela professora Lisiane
Manke. Lembro-me do primeiro dia de aula, no qual a professora
Lisiane fez questão de dizer à turma que aquele era um curso
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para quem queria ser professor – a pessoa que desejava ter outra
profissão, se encontraria melhor no curso de Bacharelado ou em
outro tipo de graduação. Ao ouvir aquela fala, eu senti que estava
no lugar onde eu desejava estar, iniciando minha jornada que me
levou à professora que sou hoje.
Foi na cadeira de “Ensino de História” que sinto ter dado os
primeiros passos nessa direção. Nela, aprendi que a História nem
sempre foi ensinada do mesmo modo, e que o currículo dessa
disciplina é um campo constante de disputas. Naquela época, não
tínhamos ainda a atual BNCC (Base Nacional Comum Curricular),
cuja versão final foi homologada em 2017, para o Ensino
Fundamental, e em 2018 para o Ensino Médio. Um dos principais
documentos orientadores, a nível nacional, era, portanto, os PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais).
Na área de História, os PCNs trazem uma proposta diferenciada
do que se costuma ver habitualmente em sala de aula, nas quais
os conteúdos históricos são, frequentemente, trazidos de forma
cronológica e buscando certa linearidade. Ao trabalhar com eixos
temáticos, nos quais há preocupação em tensionar problemáticas
presentes no cotidiano da sociedade atual, os PCNs orientam que:
[...] devem ser selecionados conteúdos da História brasileira, da História
da América, da Europa, da África e do Oriente e articulados em uma
organização que permita ao aluno questionar, aprofundar, confrontar
e refletir sobre as amplitudes históricas da realidade atual, como são
construídos os processos dinâmicos e contraditórios das relações entre
as culturas e os povos. Os conteúdos listados a partir dos subtemas
incluem acontecimentos históricos pontuais e problemáticas gerais que
favorecem estudos das suas relações no tempo (BRASIL, 1998, p. 57).

Neste sentido, me deparei com uma proposta de ensino de
História bem distinta da que eu tinha tido enquanto aluna, o que
ampliou meus horizontes acerca das possibilidades de trabalho
com essa disciplina no contexto escolar. Ainda que, atualmente, o
documento orientador seja a BNCC – muito mais tradicional, no
que concerne ao ensino de História –, as discussões sobre os PCNs,
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feita na disciplina de “Ensino de História”, enriqueceram minhas
abordagens como docente.

Iniciação Científica e o contato com a rede
pública de ensino
Outro aspecto de minha formação que, logo no primeiro ano
de graduação, corroborou para minha formação docente, foi a
oportunidade de ingressar em uma Bolsa de Iniciação Científica,
concedida pelo PBIP (Programa de Bolsas de Iniciação à Pesquisa)
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPel. A pesquisa
da qual eu participei de novembro de 2014 a junho de 2015
intitulava-se “Práticas de Leitura em Livros Didáticos de História”
e pertencia à professora Lisiane.
Durante meu período como bolsista de Iniciação Científica,
pude vivenciar uma experiência etnográfica em duas escolas
da rede pública de ensino, ambas pertencentes ao município de
Pelotas. A partir de um estudo prévio sobre as práticas de leitura,
e entendendo que cada ato de leitura dá “aos textos significações
plurais e móveis situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas
ou individuais, herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas e de
protocolos de leitura depositados no objeto lido” (CHARTIER,
2001, p. 78), é que fui a campo, para buscar compreender que usos
e leituras que os alunos faziam dos livros didáticos, a partir da
mediação das docentes.
Em termos da pesquisa na qual eu trabalhava, demarco que
aprendi muito sobre as práticas de leitura que os alunos realizam no
livro didático de História, inclusive no que diz respeito a aspectos
que até a atualidade noto nas minhas turmas, como a disposição
de grande parte dos alunos em ler trechos do livro em voz alta,
e sobretudo o uso do livro para consulta na hora de responder
exercícios.
Assim, em minhas observações, notei que mesmo que alguns
alunos façam uma leitura integral das páginas indicadas pela
professora, “grande parte utiliza as facilidades que o livro didático
em questão traz (tópicos, palavras em negrito, quadros explicativos,
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etc.) para ler somente as partes do texto que trarão a resposta que
procuram” (VIEIRA, 2015, p. 3). Isso é algo que até hoje percebo no
meu cotidiano como docente, e busco usar os recursos que o livro
didático oferece para facilitar a leitura e compreensão dos alunos.
Para além de meu aprendizado sobre os usos do livro didático
de História, tal investigação etnográfica também foi extremamente
significativa para minha formação, na medida em que foi minha
primeira inserção na escola em posição que não fosse a de aluna.
Também foi meu primeiro contato mais direto com a rede pública
de ensino, visto que, durante minha infância e adolescência, estudei
em escolas privadas. Aprendi muito sobre o cotidiano da rede,
sobre práticas docentes possíveis em sala de aula, sobre o contato
e diálogo das professoras com seus alunos, e também sobre que
tipo de professora eu desejava ser: organizada e eficiente, sim, mas
também amiga, acessível e compreensiva.

Laboratório de Ensino de História
Outro passo importante que dei em minha formação como
professora de História, foi meu trabalho em um laboratório e
projeto de extensão da UFPel, chamado Laboratório de Ensino
de História, o LEH. Passei muitas tardes no LEH, catalogando
livros e outros materiais didáticos de História, conversando e
compartilhando experiência com outros bolsistas/voluntários do
laboratório e mantendo as portas do mesmo abertas para atender,
sobretudo, alunos do curso de Licenciatura em História.
Já na época, o LEH contava com mais de mil exemplares de livros
didáticos de História, que se distinguiam em três acervos. Além
do acervo principal, no qual estavam a grande maioria dos livros
publicados entre a década de 1960 e os primeiros anos do século
XXI, ainda havia um “acervo de apoio aos docentes, que abarca
livros recentes que auxiliam estagiários do curso de Licenciatura
em História da UFPel, bem como professores do ensino básico da
cidade de Pelotas” (MIRANDA; VIEIRA; 2015, p. 1) e, também,
um acervo de livros antigos, voltados para pesquisa, com materiais
anteriores à 1960.
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Meu contato com esses acervos, que se deu desde o começo
do processo de organização e catalogação do mesmo, me propiciou
um conhecimento indispensável dos diferentes modos de ensinar
História e das distintas perspectivas possíveis sobre o conhecimento
histórico: por exemplo, se os livros mais antigos focavam em uma
História de homens heroicos, grandes acontecimentos políticos,
datas marcantes e símbolos nacionais; os livros atuais dão maior
visibilidade ao cotidiano das pessoas comuns nos variados contextos
históricos, além de tratar de grupos marginalizados e anteriormente
esquecidos pelo ensino de História, como as populações negras,
femininas e indígenas.
Trabalhei no LEH – entre meu período como voluntária e o
tempo em que fui bolsista nesse projeto – durante boa parte de
minha graduação; desta forma, para além do acervo de livros
didáticos de História, o laboratório em questão também me
proporcionou outras experiências significativas. Foi o caso do
Projeto de Ensino intitulado “Ensinando História na Educação
Básica: Compartilhando propostas e experiências de EnsinoAprendizagem”, no qual tive a oportunidade de ouvir e dialogar
com professores da rede pública de ensino e, também, com egressos
do curso de licenciatura em História.
Por coincidência – ou talvez não – uma das disciplinas mais
proveitosas que cursei durante minha graduação também se
chamava Laboratório de Ensino de História. Tratava-se de uma
cadeira teórico-prática, ocorrida no quarto semestre do curso,
ou seja, um semestre antes do primeiro estágio, devendo ser
preparatória para o mesmo.
Assumindo o caráter de laboratório da disciplina, o professor
ministrante decidiu que a turma seria dividida em grupos e que,
a cada duas semanas, deveríamos apresentar um plano de aula
diferente, de acordo com um recurso didático específico. O único
pré-requisito era, portanto, que a aula em questão previsse o uso
de determinado recurso selecionado pelo professor da cadeira;
o grupo, dessa forma, poderia escolher o assunto da aula, o
adiantamento ao qual ela se destinaria e qual o tempo necessário
para que as atividades fossem desenvolvidas.
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Meu grupo era bastante diverso: formado por mim (única
mulher do grupo e bastante feminista), um garoto que costumava
me acompanhar na maioria dos trabalhos em grupo, dois outros
rapazes engajados com o movimento negro da Universidade e um
senhor já de idade, militar de alta patente aposentado do exército
brasileiro (com o qual eu me dava bem, na medida do possível,
apesar das profundas divergências ideológicas).
Talvez não seja necessário dizer que ocorreram constantes
disputas e negociações na escolha das temáticas/materiais a serem
trabalhados nas aulas. Mas, ao fim, o grupo produziu os sete planos
de aula do semestre, usando os recursos: livro didático, documentos
históricos, vídeos, literatura, imagens/jogos, música e patrimônio.
Até pudemos “ensaiar” uma dessas aulas com nossos colegas de
turma.

Estágio Supervisionado no Colégio
Municipal Pelotense
Quando comecei meus estágios, já sentia-me preparada para
construir meus planos de aula e ser docente de uma turma por um
trimestre. No currículo do curso de Licenciatura em História, o
Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental é feito primeiro
e, só em seguida, se dá a realização do Estágio Supervisionado no
Ensino Médio. No entanto, fiz o caminho inverso e iniciei meu
primeiro estágio em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio,
no Colégio Municipal Pelotense.
A referida instituição educacional faz parte da História da
Educação da cidade de Pelotas, existindo há mais de um século
e tendo sido criado pelos maçons, a fim de afastar-se da lógica
de católica que vigorava em outros colégios da cidade. Segundo
Amaral (2003), na época, os professores integravam uma espécie
de elite intelectual da cidade, e os alunos (inicialmente homens, as
mulheres só passaram a ser aceitas mais de uma década depois da
fundação do colégio) pertenciam, em sua maioria, à classe média.
Segundo a mesma autora, o Colégio Municipal Pelotense tem
uma história rica no que diz respeito às agremiações, mobilizações
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estudantis, existências de festivais artísticos e até mesmo à formação
docente, já que conta com o curso de Magistério. No site1 da escola,
inclusive, se afirma que se trata de uma das maiores escolas públicas
da América Latina, tendo 17.500m² e mais de três mil alunos.
Sendo assim, eu estava muito animada para conhecer a escola e
ter a oportunidade de lecionar lá: não me decepcionei ao entrar
no colégio pela primeira vez e me deparar com uma instituição tão
grande, na qual me perdi várias vezes em seus corredores, salas e
escadarias.
Minha turma – reitero – era uma classe de terceiro ano do
Ensino Médio, da qual já gostei desde as primeiras observações.
Ao assumir as aulas de História como professora estagiária, acheios maduros, divertidos, participativos e interessados; eu esperava
ansiosamente pelas manhãs em que encontraria meus alunos, e
poderia discutir temáticas como as Guerras Mundiais, a Guerra
Fria e os Direitos Humanos.
Esse último conteúdo, sobretudo, propiciou que eu fizesse várias
reflexões junto à turma sobre racismo, sobre machismo, sobre a
situação dos refugiados no mundo e sobre desigualdade social.
Fiz minhas aulas usando vídeos, imagens, charges e diferentes
metodologias de ensino e de avaliação da turma, colocando em
prática tudo o que eu tinha aprendido na primeira metade do curso
de licenciatura. Acho que deu certo! Os alunos diziam gostar das
aulas e queriam que eu ficasse quando meu estágio terminou, o que
me deixou com uma enorme sensação de dever cumprido.

Voluntária, estagiária e pesquisadora na
Escola Especial Professor Alfredo Dub
Meu outro estágio – no Ensino Fundamental – foi na Escola
Especial Professor Alfredo Dub, já em meu último ano de
graduação. Porém, nesta instituição educacional, assumi outras
posições de sujeito para além de estagiária: para falar a respeito
disso, é relevante voltar um pouquinho nos meus anos de formação
1 Disponível em: http://www.colegiopelotense.com.br/historia.htm. Acesso em:
22 de outubro de 2021.

244

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO: OS 40 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFPEL

e abordar minha aproximação com a área da Educação Especial –
mais especificamente, da Educação de Surdos.
Atualmente, os cursos de Licenciatura contam com uma
disciplina introdutória de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Eu
a cursei no segundo semestre da graduação, me deparando com a
primeira pessoa surda que conheci, que era, também, a professora
da cadeira em questão. Na ânsia de me comunicar com ela, me
dediquei às aulas, querendo aprender ao menos o básico da língua.
Ao término daquele semestre, me peguei querendo saber
mais, de forma que no ano seguinte cursei as disciplinas optativas
de Libras II e Libras III, que traziam um estudo um pouco mais
aprofundado da língua, além de discussões culturais e educacionais
no que concerne às comunidades surdas brasileiras. À essa altura,
eu já estava bastante interessada pela educação de surdos e resolvi
me voluntariar para trabalhar na Escola Especial Professor Alfredo
Dub, que atende os alunos surdos de Pelotas e região.
Por ser uma instituição particular, de cunho filantrópico,
auxiliada com verbas da prefeitura de Pelotas, a escola aceitava
voluntários em regime de no máximo 8 horas de trabalho semanais
e que tivessem passado pela Organização Não Governamental
(ONG) “Parceiros Voluntários”, que regula o trabalho voluntário
no município, fazendo o contato entre as instituições que carecem
de voluntários e as pessoas que querem exercer trabalho desse tipo.
Tendo feito os procedimentos burocráticos necessários, ingressei
no ano de 2016 como voluntária na escola Alfredo Dub, sendo bem
recebida pela gestão da instituição.
Cabe ressaltar que essa escola vê-se inserida em modelo um
modelo de Educação Bilíngue para surdos, o que significa que
as aulas e atividades pedagógicas são ministradas em língua de
sinais – entendida como primeira língua dos sujeitos surdos – e
envolvendo, como segunda língua, o português escrito. Nascimento
e Costa (2014) defendem que as escolas bilíngues “são uma resposta
ao desejo de propiciar o desenvolvimento autônomo e proativo dos
estudantes surdos” (NASCIMENTO; COSTA, 2014, p. 170). Para as
mesmas autoras,
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As Escolas Bilíngues brasileiras precisam ser erguidas sobre o paradigma
da diferença. É preciso destituir o paradigma da deficiência sobre o
qual foi edificada toda a educação especial na qual as pessoas surdas
foram agrupadas e submetidas. Por isso também não basta dizer que as
tradicionais escolas (especiais) de surdos passaram a ser chamadas de
escolas bilíngues. Elas são escolas especiais que podem ser transformadas
em escolas bilíngues. (NASCIMENTO; COSTA, 2014, p. 169).

Esse é o caso da escola Alfredo Dub, que no decorrer da sua
história foi uma instituição de educação especial baseada em uma
norma ouvinte de ensinar o surdo a oralização e a leitura labial;
mas que atualmente centra suas práticas pedagógicas na Libras, nos
elementos culturais surdos e nas demandas da comunidade surda
de Pelotas.
Foi nessa escola que desenvolvi trabalhos diversos. Nos
primeiros meses, trabalhei como professora auxiliar da professora
responsável pela disciplina de História na instituição, aprendendo
bastante sobre o ensino de tal disciplina em classes de alunos
surdos. Em seguida, me engajei em um trabalho com exercícios
teatrais e temáticas relativas à diversidade humana, montando uma
pequena apresentação teatral em parceria com outros voluntários,
estudantes do curso de Letras da UFPel.
No ano seguinte, ou seja, em 2017, criei, junto à gestão da
escola, um projeto pelo qual eu era a única responsável, que
consistia em dar aulas de atualidades aos alunos do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental. Foi uma experiência muito proveitosa,
primeiro porque pude trabalhar com temas envolvendo política,
desigualdade, descriminação, movimentos sociais e lutas por
direitos (assuntos que considero de suma importância para a
formação dos sujeitos no ambiente escolar); e, em segundo lugar,
porque tive a oportunidade de desenvolver fluência em Libras,
aprender sobre o cotidiano de uma escola de surdos (com suas
demandas e especificidades) e entrar em contato com a comunidade
surda e seus aspectos socioculturais.
Sendo assim, quando iniciei minhas atividades de Estágio
Supervisionado no Ensino Fundamental – em uma turma de 6º
ano da escola Alfredo Dub – eu já estava totalmente familiarizada
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com essa instituição educacional e imersa na educação de surdos.
Nessa época, estando em meu último ano de graduação, eu já
estava matriculada na disciplina preparatória para o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), sendo orientada pela já mencionada
professora Lisiane.
Lisiane – a quem, a essa altura, eu já chamava carinhosamente
de “Lisi” – me deu a ideia de trabalhar com uma metodologia de
pesquisa-ação e fazer de meu período de estágio um exercício de
pesquisa que originaria meu TCC. Assim, passei a assumir, no
Alfredo Dub, a posição de estagiária e, também, de pesquisadora;
após combinado com a gestão da escola para exercer ambas as
práticas.
O objetivo do meu TCC era pensar práticas pedagógicas,
metodologias de ensino e recursos didáticos que pudessem ser
utilizados em sala de aula, para o ensino da disciplina de História
para alunos surdos. Assim, no decorrer do estágio, “testei” várias
práticas distintas, fazendo uso de histórias em quadrinho, textos,
imagens, vídeos e construção de quadros e maquetes.
Ao pensar a utilização de materiais que incluíam textos escritos,
concluí que se tratava de um dos maiores desafios e, ao mesmo
tempo, era um recurso didático indispensável para a concretização
de uma proposta educacional bilíngue. Porém, ao mesmo tempo
em que não se pode dispensar o português escrito das aulas de
História, sobretudo por causa dos conceitos históricos que, muitas
vezes, não são traduzidos para Libras, o uso de textos demanda
“reflexões e cuidados quanto à sua utilização, operando adequações
que permitam maior eficácia do uso deste tipo de recurso no
contexto educacional surdo” (VIEIRA, 2020a, p. 165).
Para além das questões relativas ao português escrito e aos
conceitos históricos forjados em língua portuguesa, minha
pesquisa-ação na escola Alfredo Dub demonstrou a importância
da utilização de recursos didáticos visuais, dado que a visualidade
é um dos mais significativos elementos culturais surdos. Durante
a investigação, pude notar as “vantagens do uso de recursos
visuais para o aprendizado histórico: eles despertam o interesse
e a curiosidade dos alunos e são capazes de elucidar acerca dos
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conteúdos históricos que se deseja que estes alunos aprendam”
(VIEIRA, 2020b, p. 409).
No entanto, não é suficiente apenas usar recursos visuais,
durante a pesquisa foi possível perceber, por exemplo, que o uso de
vídeos ou maquetes – nos quais o recurso visual estava inserido em
um contexto – foi mais eficaz e capturou mais a atenção dos alunos
do que o uso de imagens isoladas. Assim, aprendi que é pertinente
que as imagens sejam trazidas “para um contexto, para que o aluno
possa visualizar o todo e ter uma visão mais ampla do conteúdo que
está sendo estudado” (VIEIRA, 2020b, p. 409).
Deste modo, dada a experiência e aprendizado que esse estágiopesquisa me proporcionou, pude escrever o texto de meu TCC, que
mais tarde se transformou em dois artigos, aos quais já fiz referência
no presente texto. Tal experiência ocorrida durante o curso de
licenciatura em História levou-me ao meu projeto de Mestrado,
também acerca da temática da educação de surdos. Esse projeto
de pesquisa foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPel – no qual hoje sou doutoranda – culminando
em Dissertação defendida em dezembro de 2019.

Enfim, professora
Foi apenas no ano de 2021 que fui chamada em meu primeiro
concurso público para professora de História, me tornando docente
do município de Pelotas. Mesmo tendo apenas 20h semanais – a
fim de conciliar meu tempo com as atividades do Doutorado – a
Secretaria Municipal de Educação dividiu minha carga horária em
duas instituições, e fui designada para a E.M.E.F. Santa Teresinha e
para a E.M.E.F. Ministro Arthur de Souza Costa, esta última situada
na zona rural, na Cascata, distrito de Pelotas.
Infelizmente, me tornei efetivamente professora de História em
meio à pandemia de covid-19, e todas as metodologias de ensino
interessantes que aprendi no curso de licenciatura em História
foram suspensas em prol de textos e exercícios escritos a serem
entregues impressos ou enviados online para meus alunos, na
modalidade de ensino remoto.
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Resistente à minha própria impotência como profissional,
resolvi fazer aulas síncronas quinzenais utilizando a plataforma
Google Meet, a partir da qual pude entrar em contato com alguns
dos meus alunos e ministrar aulas com vídeos e visitas virtuais a
museus – uma das ideias que coloquei em prática, inclusive, foi
uma atividade indicada pelo LEH, que continuo seguindo nas redes
sociais. Porém, entendo o quão limitado foi o alcance de tais aulas,
sobretudo no caso da escola rural, na qual grande parte dos alunos
não têm acesso constante à internet.
Foi somente em meados de setembro de 2021, com o ensino
híbrido, que pude finalmente entrar em uma sala de aula como
professora de História efetiva de uma escola da rede pública de
ensino. Mesmo dando aulas para turmas reduzidas e tendo que
dividir-me entre o ensino presencial e o remoto, tenho adorado
meus primeiros meses de docência e consegui desenvolver um
bom relacionamento com as seis turmas de Ensino Fundamental
que atendo.
Frequentemente, em meu cotidiano na escola, relembro os
ensinamentos de meus professores do curso de licenciatura em
História, as trocas e aprendizados com meus colegas e, também,
minhas experiências como pesquisadora, voluntária, bolsista,
estagiária, estudante e várias “outras” que fui em meus quatro anos
de graduação.
No último dia dos professores, recebi minha primeira cartinha,
dada por uma aluna do 6º ano, na qual ela dizia: Te amo, sora Ana!
Amo saber mais coisas sobre o mundo. Meu coração se apertou e me
lembrei da fala da Lisi, no primeiro semestre, sobre aquele ser um
curso para quem queria ser professor.
Eu queria. E, agora, sinto que finalmente eu sou.
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Memórias que
os cursos de
História da UFPel
proporcionaram:
relatos de uma jovem
professora
Jéssica Bitencourt Lopes
Considerações iniciais
Recebi o convite para contribuir no livro comemorativo dos 40
anos do curso de História da UFPel com muita alegria e entusiasmo,
porém, com a mistura do medo de não ter uma história interessante
para contar e, principalmente, do medo de não ter tempo de contá-la.
O tempo é uma questão primordial para o historiador. É sobre
ele, ou melhor, sobre os homens no tempo (BLOCH, 2001) que
nossa disciplina se debruça. Entretanto, quando se é professor, o
tempo toma novas formas, para além das questões do componente
disciplinar. Ele se torna uma preocupação perante a sua falta. Entre
planejamentos, aulas, avaliações e projetos, entre cada questão
individual dos alunos e das demandas particulares da escola, sobra,
ao professor, pouco tempo, e foi nesses intervalos que remanescem
no dia a dia que esse texto foi idealizado e redigido.
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Nesses momentos dedicados à redação deste capítulo, fui levada
frequentemente a refletir sobre a natureza do que ele comemora.
Logo, questionei-me: O que é o curso de História? No decorrer desta
escrita, concluí que a história de um curso é a história daqueles que
o fizeram, dos espaços onde ele se estabeleceu e dos projetos que
concebeu. Ao comemorar os 40 anos do curso de História, estamos
festejando quatro décadas de memórias relacionadas à formação
de docentes em História na cidade de Pelotas, rememorando todos
aqueles que o construíram, celebrando as experiências pessoais e
profissionais que o curso nos proporcionou, todos os momentos,
descobertas, amizades, amores, risos e angústias que a formação,
no seu passado e presente, nos propiciou.
Esse é um relato de memórias, sobre as minhas memórias
relacionadas aos projetos, às aulas, aos professores e aos laboratórios
dos cursos de graduação e pós-graduação em História da UFPel.
Sendo um texto de memórias, que conduz uma trajetória da própria
autora, torna-se, por vezes, um texto pessoal, um texto de afetos,
que revela, ao leitor, um fragmento dos cursos de História da UFPel
visto por uma jovem professora formada no curso de Licenciatura
em História em 2019 e, recentemente, no Mestrado em História.
A memória é uma construção do presente em relação ao
passado. Candau (2016), ao escrever sobre as relações entre
memória e identidade, nos diz que:
A memória é “geradora” de identidade, no sentido que participa de sua
construção, essa identidade, por outro lado, molda predisposições que
vão levar os indivíduos a “incorporar” certos aspectos particulares do
passado, a fazer escolhas memoriais, como as de Proust na Busca do
tempo perdido, que dependem da representação que ele faz de sua
própria identidade, construída “no interior de uma lembrança” (CANDAU,
2016, p. 19).

Pensando nisso, compreendo que a dinâmica de redigir este
texto é uma construção memorial, que simultaneamente constrói
e delimita minha identidade. Essas memórias que moldam e são
moldadas pela identidade me fazem olhar para a minha própria
história e, consequentemente, refletir acerca da minha atuação
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profissional e do papel da UFPel na minha construção enquanto
mulher, professora, historiadora e cidadã.

As primeiras memórias
Lembro-me perfeitamente da primeira vez que entendi a
História como um caminho profissional possível. Minha avó
materna, dona Zilca, me contava com muito prazer sobre as aulas do
seu tempo de escola e sobre seu sonho de ser professora de História.
Embaixo do colchão, como um tesouro, essa mesma avó guardava
um atlas do Brasil, que trazia sínteses dos fatos considerados mais
importantes e mostrava ilustrações dos grandes heróis nacionais, os
quais, mais tarde eu entenderia, não eram assim tão heroicos.
Foi analisando as ilustrações desse antigo atlas e assistindo a
novelas que a história se tornou fascinante para mim. A história
requer uma dose de imaginação e de criatividade e, quando criança,
eu me perdia na magia da fantasia, imaginando o cotidiano e as
curiosidades do passado, como eram os lugares, como as pessoas
viviam. Minha euforia em relação à história se dilatou ainda mais
quando, em 2003, a escola nos levou para o clássico passeio no
Museu da Baronesa. Lembro da imensa curiosidade que aquele lugar
me despertou. Recordo pouquíssimo da exposição dos mediadores
que guiavam a turma da primeira série pelos cômodos da casa, mas
lembro com muita clareza as lendas que surgiam entre as crianças
sobre a tal baronesa e a imensidão de questões que eu mesmo me
fazia: O que é esta gruta? Será que tem fantasmas aqui? Será que
tem algo importante enterrado neste lugar? Será que a baronesa
morreu mesmo afogada na banheira? Voltei para casa encantada,
queria entender mais aquela história, a história da minha família, a
história das coisas, a história de tudo.
Mais de uma década depois eu soube que a história do Museu
da Baronesa e a do curso de História da Universidade Federal de
Pelotas se entrelaçaram em algum momento no início dos anos
2000. Essa era uma informação que poderia parecer banal, mas
que, por conta das lembranças felizes daquele espaço, me deixou
orgulhosa da universidade da qual, naquele momento, eu fazia
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parte, e me trouxe o sentimento de que tudo estava, de certa forma,
predestinado.

Conhecendo e experimentando a docência
e a pesquisa
O curso superior estava muito distante da minha realidade
familiar, então, quando, com 18 anos, ingressei na universidade, foi
uma surpresa e um orgulho para a minha família como um todo.
A escolha pela Licenciatura em História não foi um acaso, mas
também não era uma ambição. Diferentemente dos primeiros anos
do ensino fundamental, nos quais tive uma excelente Professora
de História, no restante do ensino básico, infelizmente, meus
professores e professoras foram nada inspiradores. Na verdade,
lembro muito pouco das aulas de História da escola.
Quando busco relembrar do meu primeiro dia na universidade,
constato que a memória mais viva é a imagem do que vestia, que
minha memória é trajada (PERROT, 1989, p.14). Estávamos no
verão de 2015, e eu vestia um vestido azul marinho com bolinhas
brancas e tênis All Star branco. Lembro também da primeira aula,
Fundamentos sócio-histórico-filosóficos da educação, que tinha
como docente o Prof. Dr. Eduardo Arriada, o qual fazia parte
do Departamento de Educação. Ele trazia uma série de histórias
muito bacanas e curiosas sobre acervos que tinha e visitou, o que
me deixava ansiosa para ter acesso a esses materiais e espaços.
Também lembro que, nessa primeira aula, ouvi colegas falando
com discernimento sobre diversos termos e assuntos que eu não
conhecia, o que me gerou um sentimento de medo e de angústia.
Meu primeiro ano na universidade foi tentando compreender o
que era a História e o que era ser professora. Entre essas questões,
finalizei o ano com inseguranças e dúvidas, questionando se a
universidade era realmente um espaço para mim. No meio dessas
incertezas, comecei a buscar grupos de pesquisas em que eu pudesse
ter um contato maior com o conhecimento histórico e que também
houvesse a possibilidade de acesso a uma bolsa, já que tinha parado
de trabalhar para me dedicar totalmente à universidade. Foi nesse
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momento que fiz o primeiro processo seletivo para o Programa de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, para o qual escrevi uma
carta de apresentação e de interesses que foi muito elogiada pelos
então coordenadores do programa, Prof.ª. Dr.ª Ana Klein e Prof.
Dr. Edgar Gandra, o que me motivou a seguir em frente.
Nesse mesmo momento, no início de 2016, ingressei em
um projeto de pesquisa denominado Museu das Coisas Banais,
orientado pela Prof.ª. Dr.ª Juliane Serres, do curso de Museologia e
do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio
Cultural. Esse projeto me proporcionou um primeiro contato com
a iniciação científica, foi ali que comecei a compreender como se
fazia pesquisa em Ciências Humanas. No Museu das Coisas Banais,
conheci colegas de diferentes cursos de graduação e pós-graduação,
auxiliei na elaboração de oficinas educativas e exposições, o que
fortaleceu meu interesse pela academia e pela pesquisa histórica.
Em meados desse mesmo ano, fui chamada pelos coordenadores
do PIBID para assumir a bolsa que tanto desejava. Naquele
momento, o PIBID possuía duas frentes: os trabalhos disciplinares,
que desenvolvemos dentro do grupo PIBID-História, e os trabalhos
interdisciplinares, os quais desenvolvi na Escola Estadual de
Ensino Médio Areal. No PIBID-História, estava inserida no grupo
responsável por discutir Gênero e Sexualidade, que, naquele
momento, estava se reestruturando com a saída das integrantes
fundadoras e buscando novos sentidos e oficinas de trabalho. Minha
atuação foi maior no PIBID-Areal, coordenado pela Prof.ª. Dr.ª Liz
Dias, do curso de Geografia, e supervisionado pela coordenadora
pedagógica da escola, Lia Lenz. Lá, junto com colegas das mais
diferentes formações – teatro, física, geografia, filosofia, matemática
e afins –, desenvolvi projetos e oficinas interdisciplinares e entrei
em sala de aula como “pibidiana” pela primeira vez.
Relembrando essas duas experiências, chego à conclusão de
que, quando se pretende conhecer a história do curso por meio
das memórias daqueles que o fizeram e viveram, percebe-se que ele
não tem uma trajetória restrita, mas uma narrativa que se relaciona
aos diferentes espaços e departamentos da universidade. Assim,
a história do curso de História da UFPel não está isolada, mas é
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construída também na relação com os demais departamentos de
graduação e pós-graduação, seja da UFPel ou fora dela.
Juntamente com o PIBID, comecei a me preparar para as
primeiras experiências como professora. Meu estágio do ensino
fundamental foi realizado onde eu tinha estudado, uma pequena e
organizada escola localizada na Cohab-Fragata, a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Olavo Bilac. Lá, fui supervisionada
pela professora Josiane da Rosa, que tinha sido minha primeira
Professora de História e que também teve sua formação no curso
de Licenciatura em História da UFPel. A ideia de ser professor na
escola em que iniciamos a jornada estudantil, no prédio em que
aprendemos a combinar sílabas, junto com aqueles professores
que nos ensinaram a pequena curvatura de cada letra, é cercada de
afeição e nostalgia.
Recebi da professora Josiane uma turma de 7º ano, e o conteúdo
programático que deveria ser desenvolvido naquele segundo
trimestre era Idade Média e Renascimento. Mesmo com toda a
preparação pedagógica recebida pela Prof.ª. Dr.ª Lisiane Manke
nas disciplinas de Ensino de História e Laboratório de Ensino de
História e com os conselhos do clássico Conversas com um jovem
professor (KARNAL, 2012), a prática, nesse primeiro momento, me
gerou medo, e minha maior preocupação era a de não dominar o
tal conteúdo.
O estágio é um momento único na graduação, diria que é um
divisor de águas na vida do jovem estudante, pois nele damos
sentidos aos anos de estudo, passamos a nos entender como
professores. Quando me defrontei com ele, a certeza sobre a escolha
profissional foi substituída pelo medo de não dar certo, pela angústia
de talvez estar fazendo tudo errado. Nesse momento, assim como
aponta Pimenta (1996), mobilizei todos os conhecimentos teóricos
e didáticos adquiridos no decorrer da formação, juntamente com o
significado que a atividade docente e a educação tiveram na minha
vida, e, por meio dessa reflexão, comecei a construir e compreender
minha identidade docente.
A identidade docente é um processo constante, mutável que leva
em consideração tanto nossas vivências e aprendizados pessoais e
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acadêmicos quanto os desafios que o ensino, como prática social,
coloca em nosso cotidiano. Ela faz de nós os professores que somos,
a forma com que trabalhamos, nos organizamos, os objetivos que
temos. Quando pensamos na nossa identidade docente, a instituição
na qual nos formamos tem um papel significativo, pois é nela que
temos as primeiras experiências como aprendizes da profissão, é lá
que formamos as primeiras sistematizações dessa identidade.
No estágio do ensino médio, tive a oportunidade de trabalhar
com uma turma de 3º ano do Técnico em Vestuário do Instituto
Federal Sul-rio-grandense – Campus Visconde da Graça. Nesse
momento, o conteúdo já não era a maior preocupação, mas a
metodologia, o construir uma aprendizagem ativa e diferente.
Planejei esse estágio movida por um objetivo: fazer as aulas de
História se relacionarem com o curso técnico das alunas e, assim,
ensinar História por meio da moda. Nos seis meses seguintes,
juntamente com a orientação da Prof.ª. Dr.ª Alessandra Gasparotto,
busquei, de algum modo, atingir esse propósito, o qual, a partir da
busca pelo conhecimento histórico e pedagógico, acredito ter sido
alcançado.
A ideia de trabalhar com adolescentes sempre me agradou,
porém, trabalhar com esse público quando você mesma está
saindo da adolescência gera uma série de questões. A proximidade
geracional muitas vezes é um problema, pois os jovens não entendem
a responsabilidade e o espaço que você ocupa naquela relação,
entretanto, essa proximidade também auxilia na construção de
uma relação amistosa, no entendimento das realidades, problemas,
preocupações e modas. Nos estágios, essas ponderações passaram
a fazer parte do cotidiano, e então entendi, na prática, aquilo que
Karnal (2012, p. 26) salienta: mesmo sendo jovem, ser professor é,
muitas vezes, ser o adulto com quem os estudantes mais passam
tempo. Assim, comecei a compreender qual era meu real papel e
minha responsabilidade como docente.
Em 2017, recebi o convite do Prof. Dr. Aristeu Lopes para ser
sua bolsista de iniciação científica no projeto Traçando o perfil
do trabalhador gaúcho. Naquele momento, eu tinha um interesse
especial pela História da Moda e pouco conhecia sobre o acervo da
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Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul – DRT-RS,
no qual trabalharia especificamente. Aceitei o convite com muito
entusiasmo, pois ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar
diretamente com acervos, e essa era uma experiência que gostaria
de ter.
Logo nas primeiras semanas, perdida no banco de dados da
DRT-RS, encontrei muitos trabalhadores de uma indústria têxtil
denominada A.J. Renner & Cia, o que despertou minha curiosidade
por conter o nome Renner, que hoje é tão associado à moda. Para
a minha surpresa, a Renner que eu via assinalada nas carteiras
profissionais dos trabalhadores foi a indústria que deu origem à
varejista de vestuário que conhecemos e, sabendo disso, busquei
formas de conhecer um pouco mais a história daquela indústria.
Essa curiosidade gerou meu Trabalho de Conclusão de Curso, no
qual escrevi sobre o perfil dos trabalhadores da Renner na DRT-RS,
e foi ali no Núcleo de Documentação em História – Prof.ª Beatriz
Loner, que considero um lugar de memória (NORA, 1993), lidando
diariamente com diferentes fontes históricas, atendendo estagiários
das disciplinas do Bacharelado em História e organizando os
conjuntos documentais, que entendi o trabalho do historiador, que
aprendi a ser pesquisadora.
Na disciplina Fundamentos da História, conheci a Prof.ª. Dr.ª
Márcia Espig, que logo mais me convidou para compor uma equipe
que teria o objetivo de reativar a Revista Discente Ofícios de Clio.
Foi na Ofícios de Clio, nas reuniões e nas trocas com a professora
Márcia e com os colegas, que entendi melhor o funcionamento
da vida acadêmica. Desse modo, quando penso no curso de
História da UFPel, tanto o NDH quanto a Ofícios de Clio, foram
essenciais na minha construção profissional, para que alcançasse os
conhecimentos e reflexões que hoje consigo alcançar.
Meu interesse e possibilidades de pesquisa com a Renner não
se esgotaram no Trabalho de Conclusão do Curso, dessa forma,
continuei buscando materiais que pudessem levar minha pesquisa
sobre essa indústria para o mestrado. Assim, antes mesmo de ser
diplomada como Licenciada em História, eu já estava aprovada no
Mestrado em História da UFPel.
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Tenho memórias muito boas do meu primeiro ano no mestrado.
As aulas no ICH e na biblioteca, a organização dos eventos, as escritas
de resumos, as descobertas da pesquisa, as trocas de bibliografias,
as viagens para Porto Alegre e Santa Maria, as conversas banais
e historiográficas com os professores e colegas nas mesas dos
bares do Mercado Público, nos ônibus e nos corredores. Isso tudo
proporcionou um primeiro ano de desenvolvimento saudável e
constante da pesquisa.
Em janeiro de 2020, eu saí de Pelotas com a expectativa de viver
novas experiências e desafios, tanto pessoais como profissionais.
Como bolsista de mestrado, planejei que, naquele ano, terminaria
a dissertação e faria novos contatos acadêmicos e profissionais.
Entretanto, não contava com o fato de que, apenas dois meses
depois, uma pandemia fecharia todos os espaços e nos manteria
em isolamento durante mais de um ano.
Durante o caos pandêmico, qualifiquei minha dissertação de
mestrado, recebendo apontamentos que trouxeram um novo olhar
para o trabalho que eu vinha construindo. Neste ano, vendo os
dias passarem da minha janela, encontrei em mim novos hobbies e
interesses, aprendi sobre artesanato e jardinagem, fiz muitas peças,
assim como plantei muitas sementes. Esses dois novos hobbies me
trouxeram muitas reflexões sobre o tempo e sobre a minha própria
história, organizando meus objetivos e ambições, avistando novos
trajetos e possibilidades.
O ano de 2020 foi solitário e essencial na minha construção
pessoal e profissional. Entre pontos e arremates, minha dissertação
foi tomando forma e chegando a seu resultado final, que já
não era mais o imaginado no início do mestrado, mas que era
bom e surpreendente para mim. A pesquisa é um processo que
desenvolvemos diariamente por meio das leituras que realizamos,
do acesso às fontes e do diálogo com nossos pares. Entrei no ano de
2021 sabendo que minha pesquisa tinha passado por esse processo,
que tinha amadurecido.
Escrevi sobre o periódico chamado Boletim Renner, produzido
pelo grupo de indústrias Renner, que o distribuía entre seus
trabalhadores e demais empresas, associações industriais e
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comerciais. O impresso foi objeto e fonte da minha análise e, a
partir dele, discorri sobre o empresariado e sobre o periódico como
uma ferramenta da consolidação do poder desse grupo empresarial.
Dialogando com a área da comunicação, com a história das
empresas, das elites e da imprensa, construí um trabalho que visou
compreender um pouco melhor as dinâmicas comunicacionais e a
desejada e manifestada imagem, identidade empresarial de um dos
maiores grupos industriais do Brasil naquele período.
Tendo em vista o estudo de um periódico que atendia aos
interesses de um grupo empresarial, o mestrado foi delineando
meus interesses e área de estudo. As experiências com as fontes
e as leituras realizadas me levaram a uma série de questões sobre
o empresariado do Rio Grande do Sul nos séculos XIX e XX. A
partir de alguns desses questionamentos, investigando as lacunas
historiográficas, buscando entender quem eram os empresários do
estado e qual o papel deles na política, continuo desenvolvendo o
meu “eu” historiadora.

A docência como profissão e os novos desafios
Defendi a dissertação em abril de 2021 e, uma semana depois,
recebi com surpresa a aprovação em um processo seletivo para
Professora de História. Desde então, parece que o tempo vem
passando muito rápido, todos os dias há muitos acontecimentos,
planejamentos, decisões e descobertas. Por mais que tenha tido
pequenas experiências anteriores, sinto que esta é a primeira vez
que assumo realmente esse papel em sua totalidade.
A escola que tenho atuado trabalha com uma metodologia
de ensino diferenciada, com uma estrutura e potenciais muito
incomuns para quem sempre estudou na escola tradicional e
pública. Durante a pandemia, os planejamentos e as aulas na área se
intensificaram. Essa organização requer que os professores tenham
uma troca e busquem relação entre os problemas específicos de
cada componente de forma constante. Esse desafio tem sido muito
interessante e instigante, me proporcionando reflexões pedagógicas
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e construções do conhecimento histórico de forma muito mais
ampliada.
O problema cronológico e da linearidade dos conteúdos de
História são postos para nós desde a universidade, mas só agora
tenho realmente enfrentado esse desafio, atuando como professora
em uma escola com metodologia de planos que partem de situaçõesproblema. O acesso a recursos e a formações antes desconhecidas
por mim, como a robótica escolar, o storytelling, a metodologia
de projetos, o ambiente de fablearn, assim como outras propostas
desenvolvidas dentro da metodologia que hoje estou inserida, tem
influenciado amplamente na minha identidade docente.
As minhas vivências como Professora de História ainda são
poucas, estou escrevendo as primeiras páginas desta trajetória,
construindo as primeiras sistematizações e ordenações dessa
identidade que tem como estrutura fundadora e formadora o curso
de Licenciatura em História da UFPel.

Considerações finais
São muitas memórias, foram dezenas de professores, não só do
Departamento de História. Cada professor com sua personalidade,
com seus métodos, com suas escolhas de avaliações, textos, com
seus tiques e frases icônicas. O curso de História é feito pelos seus
alunos, por aqueles que concluem e por aqueles que interrompem,
pelos professores, secretários, coordenadores e diretores. A história
do curso inclui cada terceirizado que diariamente está ali para
deixar a universidade um ambiente mais agradável, cada “tio” e
“tia” que vende lanches no intervalo. Nestes 40 anos do curso de
Licenciatura em História, parabenizo e celebro todas as histórias
que escreveu e todas as memórias que criou.
O afeto e a proximidade da história que narro aqui fazem ser
impossível questionar os fatos que trato com tanta clareza, que
provavelmente estão desfocados pelo distanciamento do momento.
A escrita deste texto oportunizou o agradável exercício de visitar
e reunir minhas lembranças desses 6 anos de graduação e pósgraduação na UFPel, os quais foram fundamentais não apenas para
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a minha profissionalização, mas para a minha identidade, que se
esculpiu a partir desta.
Termino este texto ao final de um dia agitado dedicado à
docência e às inquietações acerca dos próximos passos acadêmicos.
A história é o fio condutor dos meus dias, está nas bases das minhas
reflexões e questões cotidianas. É por meio da história que enxergo
meu mundo e é nela que vejo meu futuro. Agradeço a graduação em
Licenciatura em História da UFPel, parabenizo pelo 40º aniversário
e desejo muitos anos de formação de professores a partir de um
ensino público, gratuito e de qualidade.
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Fotografias que
registram participação
discente e despertam
memórias de
formação no curso
de Licenciatura em
História da UFPel
Lisiane Sias Manke
Mauro Dillmann
Aristeu Lopes
O projeto Memórias de formação para o Ensino de História:
conversa com professores/as egressos/as do curso de Licenciatura
em História da UFPel, foi organizado como parte da programação
alusiva aos 40 anos do curso de Licenciatura, com objetivo de
oportunizar a construção de narrativas memoriais sobre o percurso
de formação inicial de professores/as de história. Durante os
meses de agosto a maio de 2021, reunimo-nos quinzenalmente,
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através de plataforma digital1, para rememorarmos as experiências
vivenciadas em alguns momentos desses 40 anos. As conversas
com professores/as egressos/as do curso foram pautadas em temas
relativos ao currículo, às disciplinas cursadas, à convivência com
os/as professores/as, aos referenciais bibliográficos marcantes, às
experiências dos estágios curriculares e os momentos de socialização
e sociabilidades que possibilitaram a construção de conhecimentos
e afetos. A escuta atenta nos possibilitou confirmar o pressuposto
de que constituir-se professor/a é um processo contínuo de diálogo
entre os diversos conhecimentos que orientam a profissão docente,
sendo o período de formação inicial um marco importante no
processo de construção da própria identidade profissional.
As diferentes memórias, mesmo de professores/as que foram
estudantes em um mesmo período, trouxeram diferentes percepções
da vida universitária. Algumas se aproximavam, outras divergiam,
e todas, de alguma forma, se complementavam. Tais memórias
apareceram ora tensionadas por uma crítica ampla da conjuntura
educacional e política vivida, no momento de seu vínculo com o
curso, ora marcadas por uma determinada idealização do que
seria ou deveria ser a boa vivência universitária. Cumpre dizer
que a memória, nesse sentido, “é um museu de acontecimentos
singulares aos quais está associado certo ‘nível de evocabilidade’
ou de memorabilidade. Eles são representados como marcos de
uma trajetória individual ou coletiva que encontra sua lógica e sua
coerência nessa demarcação” (CANDAU, 2012, p. 98-99).
No conjunto dessas memórias, cruzam-se discursos e imagens
que emergem como valores e significados compartilhados e
particularizados. Em geral, os aspectos da vivência coletiva,
acionados no tempo presente, ganham diferentes sentidos quando
interpretados individualmente, pois o olhar em perspectiva para o
tempo vivido no passado ganha dimensões subjetivas. Os passados
da memória são então construídos e apropriados de modos
distintos.
1 Devido a necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia de
Covid-19, a UFPEL suspendeu todas as atividades presenciais, por isso, o evento
foi realizado remotamente.
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As lembranças que a memória dos/as professores/as participantes
do projeto arquivou, foram sendo revisitadas especialmente a
partir do suporte fotográfico, que serviu como disparador de tais
memórias. Assim, as fotografias previamente selecionadas foram
relevantes mecanismos de rememoração, de atribuições de valores
para a formação inicial, de imaginação quanto às funções do curso
para o coletivo das turmas, de recriação de sentidos para o papel e
importância da Universidade.
Dentre os temas registrados nas imagens fotográficas destacamse as atividades e as lutas do movimento estudantil, as viagens
acadêmicas, os grupos de estudo, projetos desenvolvidos, reuniões,
confraternizações e formaturas. Muitas imagens dizem sobre
as formaturas, ou sobre a ausência dessas em alguns momentos,
pois o ritual de formatura foi narrado e rememorado de diferentes
maneiras durante as conversas. Alguns dos que foram estudantes
de história nos anos de 1980 consideraram que não participar
da cerimônia de colação de grau seria uma forma de resistência
e luta por mudança no curso de licenciatura. A partir da década
de 1990 as formaturas parecem passar a representar o momento
de empoderamento social, para aqueles que, com dificuldade,
acessaram o ensino superior.
As rememorações somadas às retóricas fotográficas, permitemnos considerar que as fotografias não apenas representam
– enquanto fontes – determinado registro da experiência do
momento em que a foto foi feita, mas também criam realidades
nelas mesmas (MACHADO, 2015, p. 48). E essas realidades da
imagem consubstanciadas em matéria, atualizam memórias,
inventam vivências e imaginam a história, de modo que os valores
atribuídos a elas estruturam a sua recepção (MAUAD, LOPES,
2012, p. 280).
A trajetória do Curso de Licenciatura em História, celebrada
com o seu 40º aniversário, constitui-se do passado dos seus
alunos e das suas alunas, os/as quais, no presente, atuam em
diferentes instituições de ensino em todos os níveis de formação.
Concomitante, evocar essas memórias, permite celebrar a nossa
história e projetar os próximos anos do Curso de Licenciatura em
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História mantendo-se sempre atuante na defesa do ensino público,
gratuito e de qualidade.
As imagens que seguem – 40 anos em 40 fotografias – são
apenas uma seleção entre outras tantas possíveis, não são capazes
de representar a totalidade de ações e atividades promovidas e
vivenciadas por docentes e licenciandos ao longo dessas quatro
décadas, mas cumprem o papel de despertar lembranças e
possibilitar outras tantas memórias que ainda não foram visitadas.

1. Fotografias dos anos 1980
Figura 1: Viagem dos estudantes do curso de História/Estudos Sociais
para Cuiabá, para participar do Encontro Nacional de Estudantes de
História, em 1985.

Fonte: Arquivo pessoal Prof. Paulo André Passos de Mattos.
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Figura 2: Estudantes de História/Estudos Sociais e Pedagogia da UFPEL,
em viagem para o Encontro Nacional de Estudantes na UFMT, em 1985.

Fonte: Arquivo pessoal Prof. Paulo André Passos de Mattos.
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Figura 3: Estudantes de História/Estudos Sociais na cidade de Cuiabá,
em 1985.
“Esse encontro foi fundamental pois o contato com estudantes de cursos de vários estados
do Brasil explicitou os limites do nosso curso, bem como ajudou a traçar estratégias para
discussão curricular e estrutural do curso”. (Relato do Prof. Paulo André Mattos, 2021).

Fonte: Arquivo pessoal Prof. Paulo André Passos de Mattos.
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Figura 4: Estudantes reunidos no saguão da Universidade Federal do
Mato Grosso durante o Encontro Nacional de Estudantes de História
(ENEH), em 1985.

Fonte: Arquivo pessoal Paulo André Passos de Mattos.

270

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO: OS 40 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFPEL

Figura 5: Passeata do Movimento Sem Terra no Centro de Cuiabá, em
1985.

“Foi uma articulação entre as lideranças do Movimento Sem Terra, setores da Igreja Católica
e o ENEH. A participação dos estudantes foi fundamental, pois de certa forma coibiu a
violência da polícia e brigada militar, visto que havia estudantes do Brasil participando.”
(Relato do Prof. Paulo André Mattos, 2021).

Fonte: Arquivo pessoal Paulo André Passos de Mattos

271

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

Figura 6: Registro da festa dos estudantes de História que organizaram
o I Encontro Gaúcho de Estudantes de História do RS, que ocorreu
durante três dias no Colégio Municipal Pelotense, em 1986.

Fonte: Arquivo pessoal Paulo André Passos de Mattos
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Figura 7: Estudantes do curso de História, Paulo André Passos de
Mattos, Giana Lange do Amaral e Nailê Pinto Iunes, em 1986.

Fonte: Arquivo pessoal Paulo André Passos de Mattos
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2. Fotografias décadas de 1990
Figura 8: Primeira turma de Licenciatura Plena em História, no Instituto
de Ciências Humanas, entre 1990 e 1994.

Fonte: Arquivo pessoal de Ledeci Lessa Coutinho.
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Figura 9: Formandos da primeira turma da Licenciatura Plena em
História de 1994. Ao centro o Diretor do Instituto de Ciências Humanas,
Prof. Dr. José Rubens Acevedo.

Fonte: Arquivo pessoal de Ledeci Lessa Coutinho
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Figura 10: Formatura de Ledeci Lessa Coutinho, Luciane Beling Almeida,
Denise Sandirn, em 1995.

Fonte: Arquivo pessoal de Ledeci Lessa Coutinho
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Figura 11: Formandas, Simonen Basilio Vargas, Denise Sandim, Rosaura
Lourenço da Cruz e Elisa Schwartz Leite. Turma 1994 de Licenciatura em
História. Teatro Sete de Abril, em 1995.

Fonte: Arquivo pessoal Elisa Schwartz Leite.

Figura 12: Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira, paraninfo da turma 1994,
colocando o chapéu em Elisa Schwartz Leite, em 1995.

.

Fonte: Arquivo pessoal de Elisa Schwartz Leite
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Figura 13: Formandos da Turma 1995, do curso de Licenciatura em
História/UFPEL.

Fonte: Arquivo pessoal Lorena Gill
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3. Fotografias década de 2000
Figura 14: Registro da mobilização dos estudantes, em greve de fome,
devido os cortes de verba para o transporte gratuito na UFPEL, assim
como, reivindicavam eleições diretas para reitoria. No prédio do
Mercosul, em abril de 2001.
Da direita para a esquerda: Carla; Cristiano Ayres da Silva, Jacir Chies
e Renata.

Fonte: Arquivo pessoal Magda de Abreu Vicente
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Figura 15: Estudantes da História participando de mobilização, em
greve de fome, devido aos cortes de verbas para o transporte gratuito
na UFPEL, e reivindicando eleições diretas para reitoria. No prédio do
Mercosul, em 25 abril de 2001. Da direita para a esquerda: Magda de
Abreu Vicente, Renata, Giovani Girolometo, Mana Gotardo e Cassiano
Gasperin.

Fonte: Arquivo pessoal Magda de Abreu Vicente
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Figura 16: Estudantes de História participando do Fórum Social Mundial
em Porto Alegre, em 2002. Da esquerda para a direita: Magda de Abreu
Vicente, Lizandro Lenz, Érico Lopes Ança e André Vasconcellos.

Fonte: Arquivo pessoal Magda de Abreu Vicente
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Figura 17: Ato exigindo Eleições Diretas para Reitoria, através de peça
teatral – Parto da Democracia -, realizada em frente ao Mercado Público
de Pelotas, em maio de 2001.
“O banner foi criticado pelo movimento negro na época, pois se associou a ideia de que
democracia seria branca e se manteria a submissão do povo negro. O banner foi tirado de
circulação”. (Relata Magda de Abreu Vicente, 2021).

Fonte: Arquivo pessoal Magda Abreu Vicente
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Figura 18: Colação de grau da Turma 2002, do curso de licenciatura
em História, em maio de 2003. Da esquerda para direita: Lara Santos,
Lisiane Manke, Luciana Peixoto e Marcelo Vitolla.

Fonte: Arquivo pessoal Lisiane Sias Manke

Figura 19: Estudantes no Saguão da UERGS - Alegrete, Encontro
sobre Paulo Freire. Ano 2003 ou 2004. Na foto Viviani Tavares, Kátia
Seganfredo, Débora Clasen de Paula e outras duas estudantes.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares
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Figura 20: Estudantes reunidos no Núcleo de Documentação Histórica,
Projeto Clubes Carnavalescos Negros de Pelotas, em 2003. Ao redor da
mesa: Viviani Tavares, Lúcio Alves, Débora Clasen de Paula e Beatriz
Crizel. Em pé: Egídio Pizarro.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares.
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Figura 21: Colegas de quarto da Casa do Estudante, em confraternização
de Natal, em 2004. Da esquerda para direita: Lucimara Rosso, Dirce
Silveira, Kátia Seganfredo e Viviani Tavares.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares.

Figura 22: Personagens “Comédia e Tragédia” - Carolina Christino e
Viviani Tavares -, Projeto de Educação Patrimonial do Memorial do
Teatro Sete de Abril, em 2004.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares.
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Figura 23: Colação de grau dos formandos da Turma de 2003, curso
de Licenciatura em História. No Auditório da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em abril de 2004. Primeira fileira: Mauro Dillmann, Lúcio
Ramos, Giovane Pegoraro, Cristiano Sória, Simone Cardoso, André
Loureiro, Manoel Irribarem, João Antônio dos Santos, Luis Antônio
Corrêa e Flávio Jeske. Segunda fileira: Adriane de Oliveira, Luana
Tavares, Geza Guedes, Carla Luciane da Conceição, Clara Machado,
Géderson Domingues, Graziela Bonato, Gladimir Picanço e Aristeu
Lopes.

Fonte: Arquivo pessoal Mauro Dillmann.

286

MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO: OS 40 ANOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFPEL

Figura 24: Almoço de despedida da Casa do Estudante, na Rua Andrade
Neves esq. Gal. Telles, em 2005. Da esquerda para direita: Aristeu
Lopes, Débora Clasen e Cristiano Gastal.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares.

Figura 25: Colação de grau dos formandos da Turma 2004, curso de
Licenciatura em História. No Auditório da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 2005. Na foto Profa. Lorena Gill, paraninfa da turma,
seguida pelos afilhados Welcsoner Silva, Viviani Tavares e demais.

Fonte: Arquivo pessoal Viviani Tavares.
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Figura 26: Estudantes de História na Praça Coronel Pedro Osório, em
aula de Educação Patrimonial com o professor Ariel Rojas, em 2007.
Da direita para a esquerda: Ronaldo Quadrado, Melina M. da Silveira,
Natasha D. Castelli, Renan S. Franco, Viviane Domingues, Natiele G.
Mesquita, Fabrício G. Sória, Louise B. Muller, Luisiane da S. Gomes,
Elizabeth dos Santos Salimen, Mariane B. dos Santos, Tamara Oswald,
Paulo Giovani P. da Silva.

Fonte: Arquivo pessoal Natiele G. Mesquita.
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Figura 27: Estudantes em sala de aula, no prédio do ICH, na rua Alberto
Rosa, 154, durante o trote na turma de “bixos”, ingressantes no curso
de Licenciatura em História em 2007/1º.

Arquivo pessoal Natiele G. Mesquita.

Figura 28: Alunas bolsistas do curso de Licenciatura em História, Louise
B. Muller, Natiele G. Mesquita, Micaele I. Scheer; atuando no acervo da
Hemeroteca da Biblioteca Pública Pelotense, situada na Praça Coronel
Pedro Osório, 103, meados de 2008.

Fonte: Arquivo pessoal Natiele G. Mesquita.
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Figura 29: Matéria do jornal Diário Popular sobre manifestação
estudantil em protesto às eleições sem consulta pública, para reitoria
na Universidade Federal de Pelotas. Na foto, as estudantes de História,
Kate Mariana L. Schneider, Morgana Riva e Louise B. Muller limpam
a escadaria do prédio do Lyceu, local onde ocorriam as reuniões do
Conselho Universitário da UFPEL, situado no Largo do Mercado Público,
(Largo Edmar Fetter), em 2008.

Fonte: Arquivo pessoal Natiele G. Mesquita.
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Figura 30: Manifestação estudantil em protesto às eleições para reitoria
da UFPEL sem consulta pública. Promovida pelo DCE (Diretório Central
de Estudantes) Gestão Contracorrente, CAHIS (Centro Acadêmico de
História) Gestão Borandá; no Largo do Mercado Público (Largo Edmar
Fetter); em 2008.

Fonte: Arquivo pessoal Natiele G. Mesquita.
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4. Fotografias década de 2010
Figura 31: Estudantes de História acompanhados da Profa. Lisiane
Manke, em visita ao Quilombo Alto do Caixão – Pelotas, em 19 de
janeiro de 2014.

Fonte: Arquivo pessoal Lisiane Sias Manke
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Figura 32: Estudantes de História em confraternização na Praça Coronel
Pedro Osório – março/2014.

.

Fonte: Arquivo pessoal Ana Gabriela da S. Vieira.
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Figura 33: Inauguração do Acervo de Livros Didáticos do LEH/UFPel, em
25 de maio de 2015. Ao fundo: Profa. Caroline Bauer, Profa. Lisiane
Manke e Jeferson Barbosa Costa (estudante responsável pela criação
da metodologia de catalogação do acervo de livros didáticos)

Fonte: Arquivo pessoal Lisiane Sias Manke
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Figura 34: Estudantes de História reunidos na sala do Centro Acadêmico
da História, por ocasião do aniversário de Ana Gabriela. Na foto: Elias,
Charles, Gustavo, Tanise, Nicole, Ana Gabriela, Heloisa, Jeferson,
Matheus, Mailson, José Carlos e Lúcia. Set/2015.

Fonte: Arquivo pessoal Ana Gabriela da S. Vieira.

.
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Figura 35: Turma de Estágio Ensino Fundamental, no Laboratório de
Ensino de História, em palestra com Profa. Jara Lourenço da Fontoura
(FURG), em 2017.

Fonte: Arquivo pessoal Lisiane Sias Manke

Figura 36: Colação de grau dos formandos da Turma 2017/2, dos cursos
de licenciatura e bacharelado em História da UFPEL. No auditório do
Colégio Gonzaga, em abril de 2018.

Fonte: Arquivo pessoal Ana Gabriela da S. Vieira.
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Figura 37: Ana Gabriela como oradora da turma de licenciatura, na
cerimônia de colação de grau dos formandos da Turma de 2017/2.
Auditório do Colégio Gonzaga, em abril de 2018.

Fonte: Arquivo pessoal Ana Gabriela da S. Vieira.

Figura 38: Oficina Personalidades Negras, promovida pelo LEH e PIBID/
História, ministrada para alunos/as da Educação Básica, na sala do LEH.
Oficineiros: Rosana Ivanete Oliveira da Rocha, Elísia Gabriela Cardoso,
Mozart Matheus de Andrade Carvalho e Edward Dutra dos Anjos, em 2019.

Fonte: Arquivo pessoal Lisiane Sias Manke

297

LORENA ALMEIDA GILL | LISIANE SIAS MANKE (ORG.)

Figura 39: Formanda Jéssica Bittencourt Lopes com Patrono Prof.
Jonas Vargas e Paraninfa Profa. Lisiane Manke, na colação de grau
dos formandos das Turmas de 2018, dos cursos de licenciatura e
bacharelado em História da UFPEL, em março de 2019.

Fonte: Acervo pessoal Jessica Bittencourt Lopes.
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Figura 40: Professor Aristeu Lopes com os formandos da Turma 2019
na escadaria do Instituto de Ciências Humanas. Sentido horário: Fátima
Machado, Jeferson Munhós, Simone Castro, Emily Schlatz, Bárbara
Xavier, Euler Zanetti, Maria Carolina Neta, Bruno Bierhals, Bruna
Zanetti, Estela Ochoa, Cláudia Azambuja, Weliton Kuster e Fábio Duarte.

Fonte: Acervo pessoal Euler Zanetti
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