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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Gabriel Garcia Márquez, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, proferindo seu discurso nos 
presenteou com as palavras abaixo. Fonte inesgotável de “ ilusão fecunda” para todos que lutam 
para mudar essa realidade tão desigual e cruel.

Mudar essa realidade “que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de 
nossas incontáveis mortes cotidianas”, aquela mesma “que sustenta um manancial de criação 
insaciável...”

A Revista Conversas e Pesquisas apresenta os números 3 e 4 condensados em uma só 
publicação, esperando, sempre, ganhar o interesse, o entusiasmo, a confiança dos escritores 
cujas pesquisas, trabalhos, resenhas, entrevistas, fotos, estejam contemplados. Espera, também, 
ganhar dos leitores respostas no sentido acima que nos potencialize para avançar, corrigir, 
fazê-la atualizar-se sempre. A forma como optamos produzi-la está sustentada na reflexão de 
qual seria o fio condutor da mesma, desestimulando qualquer produtividade enganadora. “Uma 
Revista que, enquanto expressão vital de uma determinada orientação intelectual, é sempre 
mais imprevisível e inconsciente, mas também muito promissora e rica de perspectivas do que 
qualquer manifestação de vontade compreender-se-ia mal a si mesma, fossem quais fossem os 
postulados em que se revisse” ( Walter Benjamin).

Os números 3 e 4 condensados foram organizados pela professora Doutora Adir Luz Almeida, 
membro do Conselho Científico e Editora Chefe da Comissão Editorial.

Em sua primeira parte traz as valiosas e generosas produções do Professor Titular, Dr. João 
Hansen; da Professora Ana Nemi, da Professora Dra. Maria Emilia Prado, da Professora Dra. 
Marta Chagas de Carvalho; da Professora  Dra. Clarice Nunes.

Agradecemos a todos(as) professores(as) que, gentilmente, concordaram com a publicação de 
seus artigos nessa primeira parte.

Na segunda parte trazemos duas monografias produzidas por ex-alunas de Graduação.

Na terceira parte encontramos dois artigos de recém-formadas em História pela Universidade 
do Rio de Janeiro, participantes a cerca de quatro anos de Grupos de Pesquisa. 

Continuamos, entre nossos objetivos, a defender que o fazer-se pesquisador é o percurso 
de uma vida, porém começa e deve ser seriamente estimulado na Graduação, avança para 
aprofundamento nas Pós-Graduações e faz parte do viver quem pesquisa, em eterna construção 
e renovação.

Como tão lindamente escreveu Rosa de Luxemburgo: “ No meio das trevas, sorrio à vida, como 
se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. 
Então, procuro uma razão para esta alegria, não a acho e não posso deixar de rir de mim 
mesma. Creio que a própria vida é o único segredo”

                                                                                          Adir Luz- Editora Chefe
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Abrom Weintraum 
Artigo Ficção - 24 May 2019

Prof.  João Adolfo Hansen ( USP)

O Texto foi escrito para a Blog Peixe Elétrico. Permitido pelo autor para publicação na 
Revista “Conversas e Pesquisas”- Nº 2

Quando Abrom Weintraum acordou certa manhã depois de sonhos difíceis encontrou-
se transformado em sua cama numa gigantesca kafta. Estava deitado do lado menos frito 
das costas, como se vestisse uma armadura redonda e marrom no peito e na barriga. Através 
da cicatriz de quinze centímetros que tinha onde deveria ficar seu ombro direito evolava-se 
intenso e enjoativo odor de óleo de oliva frito, alho, cebolinha e mais temperos árabes. Obtivera 
a cicatriz no início de sua profissão de contínuo numa repartição econômica no dia em que uma 
mala de shekels israelenses, rúpias indianas e dólares norte-americanos  lhe caíra na cabeça 
quando tinha ido furtá-la para um cliente que ia fugir do país. O cadeado cortara a pele sensível 
do ombro; com o tempo, cicatrizara. Aos mais íntimos da sua família e aos poucos estranhos 
nos dias de culto, Weinwanze dizia que a obtivera num entrevero contra professores stalinistas 
que doutrinavam crianças nazistas.
 
Agora, deitado imóvel na cama estreita, abaixando o mais que pôde o que sentia ser o queixo, 
quando conseguiu ver o que seria barriga voltando os supostos olhos na direção do suposto 
umbigo, Weinalpdrucktraum vislumbrou uma superfície levemente arredondada, que formava 
um cilindro que o impedia de ficar totalmente deitado sobre as costas, fazendo que lentamente, 
sem querer, fosse oscilando para um lado e para outro, balançando o que imaginava ainda ser 
seu corpinho anterior. Sentia as pernas presas dentro da massa de carne – era carne? – enrolada 
e tentou ver mais e, coisa a que não estava nada nada habituado,  pensar mais.
 
O que aconteceu comigo?, perguntou-se Weinalbtraum. Será que a Traub do vinho que bebi 
ontem com o pão ázimo do sacrifício que fiz ao Deus do Exército estava estragada e o vinho me 
fez mal causando esse pesadelo? E por que virei kafta, mein Gott, se esse churrasquinho árabe 
nada tem a ver com os alimentos do culto evangélico com que renego minha família sionista? 
Deve ser um pesadelo. Mas não era sonho. Seu quarto, um cômodo regular de um homem 
comum como todos os outros lúmpen convertidos à austeridade sem imaginação da religião 
de evangélicos lúmpen, estava quieto entre paredes familiares, lisas, pintadas de branco com 
manchas de mofo, sem decoração. Sobre a mesa, ao lado de uma Bíblia norte-americana, 
um montão desordenado de livros de filosofia, sociologia e história riscados, rasgados, folhas 
soltas, desencadernadas, amassadas. Abrom Weinarsch era baixo funcionário do Ministério 
da Rasura encarregado de eliminar obras inconvenientes para a boa formação evangélico-
partidária de crianças e adolescentes. Não as lia. Só cumpria ordens. Riscava e rasgava e 
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amassava e picava o que mandavam. Ou simplesmente picava e amassava e rasgava e riscava 
quando não entendia a ordem dada. Quase nunca entendia. Nem tentava, os livros lhe davam 
dor de cabeça. Os livros rasgados sobre a mesa eram do seu trabalho na repartição da Rasura. 
Tinha-os trazido para trabalhar em casa e adiantar o serviço. Numa das paredes Weinfloh tinha 
pregado a gravura que tinha recortado de um livro censurado. Devia ser católico. Ficava excitado 
com ela. Nela uma mulher nua de fartos peitos e olhar desvairado trepava com Jesus Cristo 
numa árvore de frutos desconhecidos. A mulher tinha a cara excitada sob  cabelos revoltos. 
Jesus estava como nas gravuras dos católicos, manso como sempre, ao lado dela, que agarrava 
o pau com excitado desejo de salvação. A. Weinbillig virou parte dos olhos para a janela e para 
o céu – escutava os pingos de chuva batendo nos vidros – e ficou melancólico. Que tal dormir 
um pouco e esquecer o que o afligia? Tinha tanto trabalho a fazer. Mas não conseguia, porque 
o roliço do seu corpo de kafta o impedia de rolar para a direita, dormindo sobre o ombro direito 
e o braço direito e a mão direita. Só sabia ficar direito nas posições da direita. Violentamente, 
tentou ir para a direita, mas o esforço foi inútil e seu corpo voltou novamente sobre si mesmo, 
deixando ver o roliço da kafta tremelicando na barriga. Abrom Weinwanze tentou pelo menos 
umas cem vezes ir para a direita, mas seu corpo redondo ou roliço ou cilíndrico – os pés 
terminando em pontas, pensou que sua cabeça também estaria alongada e comprida e pontuda 
já que o corpo era uma kafta e... Abrom Weinalptraum tentou de novo, mais uma vez e outra 
e outra e só desistiu quando começou a sentir, no que tinha sido o seu lado direito e que agora 
era uma superfície arredondada, uma dor que nunca tinha sentido antes. Ó Grande Deus de 
Judas Iscariotes, pensou, que trabalho exaustivo! Será o mosto da uva ruim que azedou e podre 
estragou o vinho de uva ou a uva do vinho que bebi? Pensou que agora estava muitíssimo mais 
difícil fazer seu trabalho diário de riscar e rasgar páginas de livros, cansando os dedos, às vezes 
até machucando as mãos. Não os via mais nem os sentia. Agora, estava deitado ali, redondo e 
roliço por inteiro uma kafta que exalava um decidido e decisivo odor de carne frita com óleo 
de oliva. Carne do quê?, assustou-se. Porco, se for Schwein, pensou, é maldição definitiva, 
ai, passar o resto da vida, que nem sei quanto vai durar, transformado em kafta de carne de 
porco. Quase vomitou de horror atávico e atávico nojo. Esperou que fosse vaca. Ou cordeiro. 
E mesmo frango. Ou gato ou cão. Mesmo rato. Abrom era um tipo medíocre, estava habituado 
a ser humilhado.
 
Na repartição do Ministério, Weinschwein tinha feito alguns conhecidos, que o ignoravam 
totalmente, e tentado fazer amigos e logo desistido, quando viu que o desprezavam e ignoravam. 
Papai Satã que os carregue para a Geena de fogo! Enquanto pensava ressentidamente nos 
não amigos, sentiu sutil comichão na barriga, que lentamente se transformou numa dorzinha 
enquanto  a pele crestada e marrom  coçava sem que pudesse coçar-se. Um pedacinho de 
cebola aparecia enfiado na altura do seu umbigo. Seu corpo roliço de kafta não tinha mãos 
para coçar a barriga. Abrom Weinticken viu que, onde estava sentindo a coceira, parecia que 
carrapatos o picavam, havia pequenos caroços que não entendia, mais ou menos brancos, de 
uma natureza que não podia adivinhar. Pareciam farinha cozida pelo óleo que tinha fritado a 
kafta em grumos. Não era cebola nem alho. Tentou tocá-los com a ponta de uma das perninhas 
peludinhas cheias de farpinhas vermelhinhas que lhe tinham nascido ao lado do corpo – seis ao 
todo, três de cada lado, como numa Billig, barata – no roliço da kafta como se fosse de repente 
uma barata de kafta ou uma monstruosa kafta barata. Imediatamente Abrom Weinbillig tentou 
puxar com alguma dor a ponta do que lhe parecia ser um pé, pois foi como se um chuveirinho 
d’água fria pingasse douradas gotas no seu corpo redondo como  os golden showers de que seu 



12 13

chefe participava no fim do expediente quando se encontrava com outros chefes e subalternos 
para caçar, e usar  e matar gays.
 
Abrom Weinlarve forçou o corpo para a direita mais uma e uma vez e voltou à posição anterior 
sobre as costas redondas. Ficar assim, pensou, deixa a gente muito estúpido. Um homem de 
valor precisa dormir direito para fazer bem seu trabalho. Outros vivem como mulheres de um 
harém. Por exemplo, quando um dia desses voltei da repartição para executar as ordens que 
recebi de queimar os livros apreendidos, aqueles caras estavam lá sentados tomando o café 
da manhã. Se eu tentasse fazer alguma coisa com o meu chefe eu seria despachado como um 
presunto por um dos filhotes dele. Seria melhor que estar aqui deitado transformado numa 
monstruosa kafta? Se eu não tivesse que fazer o que meu pai e o pai do meu pai e o Pai dos pais 
mandam, eu teria sumido no mapa logo mas antes eu iria ao meu chefe e diria exatamente o que 
penso dele. Talvez isso o fizesse deixar seu Twitter por alguns segundos, mas podia ser perigoso 
porque ele é inesperado. Basta ver como seus olhos giram na cara sempre atemorizados como 
que pressionados por uma voz interior que ele não domina quando late. Não, sempre o melhor 
foi só cumprir ordens sem perguntar por quê. Só não sei por que hoje acordei transformado em 
kafta. Serão os bagos maus do vinho causa dos meus sonhos inóspitos? Serão as uvas podres 
do vinho? Die Traube von Wein. A grande porcaria da uva? Die grosse Traubschweinerei? O 
que será? Mas quando se fica muito perto do chefe é impossível falar com ele. Ele late muito. 
Weinhund é o que ele é, sim, um Weinhund, cão do vinho ou vinho do cão, pensou Weinbillig, 
barata do vinho ou vinho da barata, enquanto pensava que Weinscheise ou Weinmist eram 
bons nomes para classificá-lo como merda na merda daquela situação kaftaniana em que se 
achava. É difícil ouvir o chefe. Bom, ainda há esperança porque já guardei dinheiro suficiente 
para pagar as dívidas dos dízimos que meus pais não pagaram para o pastor que os repassa para 
ele. Se eu pagar, quando pagar, vou ficar bem com ele. Agora, seria melhor que eu conseguisse 
me virar do lado direito. Melhor ainda se eu conseguisse me levantar. Não consigo. Mexeu-se 
um pouquinho e o cheiro de óleo frito subiu até o teto e imediatamente desapareceu.
 
Olhou para o despertador do lado da cama. Santo Pai de Judas!, exclamou. Passava das seis 
e meia da manhã, quase quinze para as sete. Por que o despertador não tinha despertado? Da 
cama dava para ver que tinha sido acertado para tocar às quatro da manhã.  De repente se abriu 
uma porta atrás da cabeceira da cama e uma voz suave de mulher velha: “Abronzinho,  são 
quinze para as sete, filhote. Você não tem que ir ao Ministério?”.
 
Que voz suave e doce! Abrom sentiu-se algo chocado ao ouvir sua própria voz responder à 
da mãe, pois ouvia nela um chiado, como o que se ouve quando a carne é fritada na frigideira 
para fazer kafta. Uma barata arrastando as pernas na folha rasgada de um livro faz um ruído 
semelhante... “Sim, mãe, estou levantando”. Outros membros da sua família perceberam que ele 
ainda estava em casa e não tinha saído para ir ao Ministério. Seu pai chamou, “Abrom, abre!”. 
E sua irmã, “Abronzinho, que está acontecendo com você? Você está bem?”. E ele, deitado 
sobre as costas, sentindo o roliço do corpo de kafta frita, respondeu: “Jawohl, sim, claro, por 
Javé!”. E seu pai de novo pediu que abrisse a porta. Ele ficou aliviado pelo hábito que tinha 
adquirido: viajando ou em casa, sempre trancava a porta do quarto onde dormia.  Sua intenção 
imediata era se levantar em silêncio sem ser perturbado, vestir as roupas de funcionário do 
Ministério da Rasgadura e comer alguma coisa, tinha muita fome, mas, antes, sair da cama, o 
que não sabia como fazer porque seu corpo era uma kafta.

 
Para se livrar do cobertor não houve dificuldade demais. Bastou encher as partes mais redondas 
da kafta que pareciam ser  barriga e  peito com um pouco mais de ar, o que conseguiu depois 
de algumas tentativas falhadas,  e o cobertor  escorregou e caiu no chão. Mas levantar-se era 
o problema porque, se de um lado seu corpo cilíndrico não fornecia nenhum apoio para se 
erguer, por outro as pequenas perninhas que nasciam dos lados da kafta deitada atrapalhavam 
sua intenção de erguer-se. Mexendo-se sem parar em várias direções, três de um lado, três 
do outro, como se o corpo fosse um cilindro que terminava fino e enroladinho nos pés e, 
subindo, fosse engrossando, redondo e mais redondo, até à altura da barriga, para então ir 
diminuindo na direção da cabeça que não podia ver, mas que parecia também ter diminuído 
numa ponta enrolada como os pés. E, mein Gott, como cheirava bem! Dava vontade de se 
comer a si mesmo!! As perninhas se mexiam e ele não conseguia erguer-se. Mas pra que serve 
ficar deitado o dia todo na cama como uma kafta frita num prato com perninhas com vontade 
própria sem conseguir se erguer?
 
Abrom  Weinsmade  pensou que poderia sair da cama  com a parte mais baixa do corpo 
primeiro, mas essa parte debaixo ele não tinha conseguido ver ainda porque a elevação do 
redondo da kafta do que devia ser sua barriga tornava difícil enxergar a extremidade do que 
seriam seus pés deitado como estava olhando para o teto. Mas  tentou e tentou e, depois de 
algum tempo, desistiu. Era melhor ficar na cama porque doía muito quando tentava se erguer e 
caía pesadamente na outra ponta do corpo.Tentou mover a parte mais alta do corpo e com isso 
conseguiu erguer um pouco o que seria cabeça acima da beirada da cama. Se não conseguisse 
manter a cabeça elevada e ela caísse  poderia perder a cabeça, literalmente, perdê-la embaixo 
da cama, por exemplo.
 
Abrom Weinwurm sonhou que sua cabeça estava cheia de merda. Não era sonho, mas a 
realidade do vinho. Weintraum, vinho do sonho ou sonho do vinho. Weinscheise, merda do 
vinho ou vinho de merda. Weinscheisetraum, sonho da merda do vinho ou vinho da merda do 
sonho ou vinho do sonho de merda ou sonho de merda do vinho, pensou, era impressionante 
o número de combinações das palavras. Nos livros isso devia ser pior. Elas só confundiam e 
era melhor riscá-las, eliminá-las, sem ler nenhuma, o que sempre tinha feito com empenho de 
funcionário exemplar, como acreditava ser.
 
Mas quando, depois da repetição dos mesmos esforços, permaneceu na mesma posição de antes 
uma e duas e quatro e dezesseis vezes e  olhou as perninhas brigando uma com a outra mais 
selvagemente que antes, se é que isso era possível,  viu que não havia nenhuma decisão imediata 
a tomar. A kafta exalava seu cheiro adocicado de carne frita temperada com alho, cebolinha, 
cebola. Carne de porco, sim, carne de porco. Abrom pensou, Weinschwein!! Vinho de porco 
ou porco do vinho! Mas também não importava mais que fosse porco, agora era evangélico 
e  estava a salvo, pensou, olhando para a gravura da mulher trepada com Jesus numa árvore 
desconhecida que tinha a copa para baixo, nascendo na parte de baixo da Terra plana. Abrom 
se lembrou nesse momento da absurda quantidade de livros que mentiam descaradamente 
ensinando às pobres crianças absurdos como o que a Terra é redonda. Ele os tinha queimado 
todos, um por um. Quando depois de uma repetição dos mesmos esforços permaneceu na 
mesma posição de antes, suspirando, e olhou as perninhas incontroláveis brigando umas com 
as outras mais ferozmente que antes, se é que isso era possível, e viu que não tinha nenhum 
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jeito de por ordem na sua confusão, disse para si mesmo que era impossível continuar na cama 
e que a coisa mais urgente a fazer era dar um jeito de arriscar tudo para cair fora dela. Ao 
mesmo tempo tentou fazer entender a si mesmo que era preciso manter a ponta da kafta, que 
devia corresponder à sua cabeça, o mais fria e calma possível. Kafta frita fria. Já sete horas, 
disse, e ficou quieto por um momento. Quando for sete e quinze já vou estar fora dessa cama. 
Pensou em chamar seu pai e Frau Goering, a faxineira. Eram fortes, conseguiriam facilmente 
passar os braços por baixo da parte inferior da kafta e erguê-lo. Num esforço inesperado, 
conseguiu se jogar fora da cama e ficou ali, no chão, arfando como porco. Melhor dizendo, 
não se jogou, escorregou e escorreu para o chão com um barulho surdo, como se um saco 
cheio de cem chocolates caísse e 30% deles, ou seja, três deles, escorressem para fora. De todo 
modo, quando conseguiu sair da cama e caiu no chão, bateu a cabeça no urinol e sujou a cara 
com os restos da noite. Sentiu-se mal porque não tinha braços e mãos para limpar-se. Abrom 
Weinscheise Abrom Weinmist Weinscheise Abrom Scheise Mist Abrom, disse em voz alta. 
Merda merda merda. A cabeça doía onde tinha recebido a batida. E agora o cheiro de carne 
frita de porco se misturava com o de merda de porco e urina de suíno. Ou, em outra ordem, o 
de urina de porco e merda de suíno. A lembrança dos chocolates adoçou  imaginariamente o 
odor e Abrom Weinarsch sentiu-se um pouco confortado.
 
“Tem alguma coisa caindo no chão do quarto ao lado”, bradou o pastor do quarto que ficava à 
direita. Abrom Weinchalptraumscheise tentou supor que o que tinha acontecido com ele desde 
que tinha acordado kafta poderia acontecer um dia com o pastor. Ninguém podia negar que 
isso era possível. Mas, no quarto vizinho, o pastor pisou o chão com passo de ganso  enérgico 
e suas botas rangeram saudosas de Raum und Blut und Boden. Do outro lado, a irmã de Abrom 
Weinfloh o avisou de que o pastor estava lá perguntando porque Abrom Weinzug não tinha 
tomado o trem da manhã para ir ao trabalho. “Não sabemos o que dizer ao pastor, disse  ela, 
mas ele quer falar com você pessoalmente, então abra a porta, ele saberá lhe desculpar pela 
bagunça do seu quarto. Você está pelado, querido irmão? Bist du geschält, lieber Bruder?” E o 
pai falou, do outro lado: “Mein Weinschön, bitte, o pastor quer falar com você e saber por que 
você não pegou o trem hoje, mas ele saberá desculpar a bagunça porca do seu quarto. Se você 
ainda está nackt, bitte, tenha a decência de pôr a cueca e ficar decente”.
 
“Guten Morgen, Herr Weinschwein”, disse o pastor do lado de fora da porta. “Por favor, quero 
entrar para lhe falar frente a frente. O senhor está pelado ainda? Por favor, fique decente frente 
a um homem de Deus.”  “Ele não está bem, meu senhor, ele não está bem”, era a voz da mãe. 
“O que mais podia fazer ele perder o trem? Ele só pensa no seu trabalho. Ele traz coisas pra 
fazer em casa e nunca se cansa de rasgar livros, riscar páginas, arrancar capítulos. É um bom 
moço, pastor, um bom moço. Ele até merece promoção. Ele sempre nos diz que gostaria de 
prender professores que fazem propaganda de ideias subversivas na universidade para  não 
permanecer numa posição subalterna na carreira de riscador e rasgador de livros. Ele quer 
subir na vida e gostaria de estudar técnicas aperfeiçoadas de queimar livros, é o que ele sempre 
nos diz, senhor. É um bom moço, senhor pastor.”
 
“Mamãe, papai, irmã, digam ao senhor pastor que eu já vou indo.” Mas ficou estatelado no 
chão, incapaz de se mover. Se o pastor entrasse, ia ver uma kafta de um metro e setenta exposta 
pelada ou nua e redonda marrom tostada cheirando a óleo de oliva, alho, cebolinha e cebola, uma 
grande grosse geschälte Kafta, kafta pelada. O que ia fazer? Weinalptraumschweinscheisenackt, 

pensou. Mas por que sua irmã não desviava o pastor? Ele ia punir seus pais novamente cobrando 
todos os dízimos atrasados? Aquilo era um montante bem alto. Pobre papai, pobre mamãe, 
pensou. Era melhor ficar quieto em silêncio esperando, Weinwartig, quieto como uma kafta 
fria na vitrine do restaurante árabe da esquina em que nunca tinha entrado.
 
“Senhor Abrom Weinalptraum, o pastor chamou do lado de fora com voz mais alta, o que está 
acontecendo? Olhe o senhor aí, fechado no seu quarto, respondendo só não ou sim, causando 
grande preocupação em seus pais que já são idosos e esquecendo seu trabalho, a responsabilidade 
que deve ter em seu trabalho de rasurador. Olhe, estou falando aqui em nome do seu chefe e 
em nome dos seus pais, por favor me deixe entrar para ouvir uma explicação precisa do que 
está acontecendo com o senhor. Com o senhor, por favor. Eu até agora acreditava que o senhor 
era apenas um funcionário medíocre, mas exemplar, riscando e rasgando e queimando livros 
no Ministério da Rasura. Mas agora vejo que me equivocava. O senhor está fazendo uma 
desagradável exibição de si mesmo. Quando fiz meus votos de fidelidade ao Grande Mestre-
Chefe do Universo, prometi que nunca nada parecido aconteceria com minha permissão. Mas 
agora vejo que acontece e sem a minha permissão. Vim aqui esperando que o senhor me 
abrisse a porta para eu lhe falar em particular. Mas como o senhor não a abriu desrespeitando 
a autoridade de que estou investido pelo Grande Chefe-Mestre, tenho que lhe dizer que vou 
deixar os seus pais ouvirem tudo o que tenho a falar. O senhor sempre foi um funcionário 
mediocremente cumpridor dos seus deveres de rasurar, rasgar e queimar livros. Mas eu deixei 
passar, acreditando que, com o tempo, o senhor faria progressos. Mas o senhor é medíocre, 
não fez nenhum. E agora, com esse comportamento, o senhor não está fazendo nada além do 
que já fazia sempre de modo muito insatisfatório. Nem esse pouco ruim que fazia o senhor está 
fazendo agora. Isso, obviamente, pede punição, porque isso, Gott sei dank,  é inadmissível.”
 
“Mas senhor pastor, gaguejou Weinkafta, por favor, senhor pastor, eu estou abrindo a porta 
já. Uma doencinha, um ataque de gota, me impediu de levantar hoje de madrugada. Ainda 
estou deitado na cama. Mas já me sinto bem, mein Herr Pastor. Estou me levantando da cama 
agora. Por favor, me dê um tempinho. Não estou bem como estava ontem, mas já estou melhor, 
senhor pastor, Herr Pastor, Heil Pastor, Sieg heil, meinHerr Pastor. Por favor, perdoe meus 
pais, não execute a cobrança dos dízimos atrasados. Prometo que vou me levantar, já estou 
me levantando agora mesmo. Por favor, não diga nada ao Chefe. Prometo trabalhar dobrado, 
triplicado, aumentando minha cota de livros rasurados e rasgados e queimados. Vou mostrar 
serviço. Faço questão disso. Sou um homem de palavra e vou  mostrar serviço. Por favor, mein 
Herr!”
 
Ele estava mesmo decidido a abrir a porta, se conseguisse se mover do chão onde jazia 
deitado. Abrir a porta e falar com o pastor. Estava aflito por saber o que os outros diriam ao 
vê-lo no estado de kafta em decomposição em que estava. Se ficassem horrorizados, bem, a 
responsabilidade não seria dele, mas deles. E, se ficassem calmos, então não haveria nenhuma 
razão para preocupar-se. Rolou para a esquerda e rolou para a direita de modo cada vez mais 
forte. Com isso conseguiu rolar até a porta do quarto. O problema era girar a chave para 
destrancar a porta.  Do outro lado a mãe e o pai e a irmã e o pastor o esperavam. Com duas 
perninhas do lado direito conseguiu empurrar almofadas que estavam no chão para perto da 
porta e rolar sobre elas até sua boca ficar à altura da fechadura. Agarrando a chave com a boca, 
girou-a para a direita. A fechadura deu dois estalidos e Abrom Weintraum percebeu que a porta 
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estava destrancada. Do outro lado, o pastor gritou, “Ouçam, ouçam, ele está abrindo a porta!”. 
Weindummkopf pensou, “felizmente não precisei chamar o chaveiro”.
 
Quando a porta se abriu, a mãe dele  desmaiou com o espetáculo da kafta que falava roliça no 
chão como um  filho da mãe. O pai nada disse e ficou mudo num canto. A irmã se assustou 
e fechou-se no quarto dela. Quanto ao pastor, ordenou àquele Abrom Weinhurensohn filho 
da puta do vinho ou do vinho do filho da puta  que parasse de fazer palhaçada e despisse a 
fantasia de kafta. E Abrom Weinalptraum como que saindo de um pesadelo: “Senhor, Senhor 
Pastor, bitte, não vá embora sem uma palavra para mim que me mostre que o senhor pensa 
que estou no caminho certo, pelo menos numa certa extensão”. Mas o pastor olhava para ele 
em silêncio com os lábios apertados de reprovação. Os pais de Abrom Weinalpdruckalptraum 
olhavam, consternados. Tinham sempre pensado que Abronzinho tinha um lugar assegurado 
no Ministério da Rasura para toda a vida.O pastor devia ser detido, trazido de volta, impedido 
de sair, todo o futuro de Abrom e da família dependiam disso. Mas o pastor fugiu apertando 
sua Bíblia no peito e o pai de Abrom, desolado, ficou ali, olhando aquela massa de carne frita 
que se espalhava dentro do quarto e um pouco para fora, pelo intervalo da porta semiaberta. A 
mãe de Abrom chorava em silêncio.
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Era noitinha quando Abrom acordou. Do seu lado esquerdo, percebeu, saía um líquido pelo 
buraco deixado por uma das perninhas quando tinha sido arrancada no momento em que tentara 
sair pelo espaço entreaberto da porta. Lá estava ela, mexendo-se sozinha, presa na maçaneta. 
Um cheiro de carne de porco com cebolinha e alho e óleo de oliva frito dominava tudo. Abrom 
Weinalpdruckschweintraumhunger sentiu fome, muita fome. O cheiro de comida vinha do seu 
próprio corpo de kafta. Ele quase riu de alegria. Mas logo ficou muito desapontado. Só podia 
comer com ajuda de todo o seu corpo. E não gostava de kafta.
 
Viu que tinham acendido a luz do lado de fora do seu quarto. Era a hora em que papai lia 
no jornal em voz alta para sua mãe e sua irmã a coluna diária da Folha do Estado sobre 
ospogroms cometidos contra o seu povo por professores comunistas. Ficou melancólico, 
comovido com o pai, e uma furtiva lágrima molhou a carne da kafta onde devia ser seu olho 
direito. Silêncio total lá fora. Que vida calma minha família está levando, pensou orgulhoso 
por ter garantido o conforto de pai, mãe e irmã naquele ótimo apartamento funcional com seu 
trabalho. E se perdessem tudo? Para esquecer  esses pensamentos ruins, Abrom virou e rolou 
e rolou de um lado para outro seu corpo de kafta redonda. Espantou-se com a familiaridade 
que demonstrava com seu corpo kafta. Pensou que até que não estava totalmente mal e se 
preparou para dormir porque já era tarde e pela porta entreaberta viu que as luzes estavam 
todas apagadas. Tinha caído da cama e, estirado no chão, pensou que ia dormir embaixo de um 
sofá que ficava encostado numa parede do quarto. Tentou rolar para baixo dele, mas as costas 
da kafta eram altas e rasparam na armação de madeira do fundo dele, deixando pedacinhos 
grudados nela, que depois se rasgaram um pouco numa das molas que estava quebrada. Ficou 
ali a noite toda, sentindo fome e uma vaga vergonha. Mas também uma pequena esperança de 
que, com paciência e perseverança, poderia convencer o pastor, quando voltasse, a encaminhá-
lo para o Ministério da Rasura onde retomaria com afinco o trabalho. Não tinha mãos para 

riscar livros, pensou, e aquelas perninhas que brigavam umas com as outras não ajudavam 
em nada. Mas estava mais pesado e, com certeza, podia rolar sobre os livros engordurando-os 
com seu corpanzil redondo donde escorria um suco de carne com cebola e alho tornando-os 
ilegíveis. Muitos são os caminhos do Senhor, pensou confortado.
 
Passou um mês e Abrom percebeu que a kafta do seu corpo tinha secado muito em diversas 
partes de cima. Em outras, e isso o deixava excitado, tinha apodrecido. Sentia-se mais leve e, 
ao mesmo tempo, mais duro nas juntas. Pensava no Ministério, na montanha de livros que teria 
para rasurar e rasgar.   
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O que deixou Abrom sem ação  pelo menos por mais um  mês foi a maçã. Ela estava no 
chão jogada pela sua mãe ou pai ou irmã e grudou nas crostas amolecidas da kafta do que 
tinham sido suas nádegas. Pouco a pouco foi penetrando pelo orifício do seu ânus de kafta ou 
Kaftarsch que ficou hermeticamente entupido por ela. Ninguém ousava retirá-la. A maçã no 
cu diminuiu-lhe muitíssimo as ações e Abrom ficou semiparalisado como um velho inválido 
ouvindo a família conversar à hora do jantar falando de coisas triviais. Sentia que o seu corpo 
de kafta dia a dia inchava exalando um cheiro de coisa podre. Infelizmente, não tinha boca 
para comer-se a si mesmo, pensou com nostalgia. Felizmente seu pai tinha reconhecido que 
ele era um membro da família apesar da sua forma agora repulsiva. Não devia ser tratado 
como inimigo. Ao contrário, o dever da família requeria e exigia a supressão do nojo e o 
árduo exercício da paciência, nada mais a não ser paciência. Agora, seu pai sua mãe e sua 
irmã estavam silenciosos, muito mais quietos que antes. Sua relação com eles não tinha mais 
o calor de antes. Vater, Mutter und Schwester estavam mais quietos. Logo depois do jantar 
papai dormia na poltrona e mamãe e a irmã faziam sinais de silêncio para uma e outra; mamãe 
costurava uma ou outra peça de roupa e sua irmã que tinha arranjado emprego numa loja 
aprendia português para melhorar o currículo. Às vezes, depois de um ronco mais alto, o pai 
acordava e dizia para a mulher: “Quanto remendo você fez hoje!”, e voltava a dormir enquanto 
as duas mulheres trocavam um sorriso.
 
O pai de Abrom era aposentado mas continuou a usar seu uniforme de limpador de forno 
crematório mesmo em casa. Por consequência, seu uniforme sempre limpo passou a parecer 
encardido e sujo apesar dos esforços da mãe e da irmã em mantê-lo em ordem. Abrom começou 
a passar o tempo observando as manchas de gordura nele, vendo como os seus botões dourados 
estavam sempre polidos e brilhantes. O velho se sentava com eles e muitas vezes sobre eles, 
pacificamente, com extremo desconforto, mas sempre muito obediente, sempre como quem 
cumpre ordens.
 
Abrom começou a perceber que sua família estava despejando em seu quarto todas as coisas 
que não usava mais e não queria jogar fora. Sua extensão de kafta amolecida na parte das 
costas, embaixo, e totalmente seca e começando a gretar e a esfarelar na de cima agora estava 
sendo coberta por cadeiras quebradas, uma escrivaninha, um cinzeiro velho desses com uma 
haste de ferro enferrujado servindo de base, a velha lata de lixo da cozinha, rolos de arame 
farpado que o pai de Abrom tinha trazido do campo, uma cadeira de balanço e mais coisas 
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quebradas, inúteis. E agora mais três pessoas estavam morando em sua casa, três homens 
de barbas compridas, um mais velho a quem os outros dois mais moços pareciam obedecer 
batendo continências. Quando o pai de Abrom chegava, eles se erguiam e pareciam fazer uma 
prece antes de comer. Eles comiam em total silêncio. Mas, para comer, Abrom concluiu, era 
preciso ter dentes que mordiam e mastigavam. Sendo kafta, não tinha nenhum e, com muita 
tristeza, tristemente  pensou e tristemente pensava várias vezes “Estou com fome, Ich habe 
Hunger!”.  
 
Estou com muita fome, estou realmente faminto, mas essa comida toda não é para mim. Como 
esses hóspedes estão engordando e aqui estou eu morrendo de fome como uma kafta podre. 
E sem poder voltar ao Ministério onde tanto trabalho de rasura me espera! Os três homens 
tinham paixão por ordem e não toleravam nada supérfluo, como os poucos livros da casa, que 
queimavam com a ponta dos cigarros.
 
A irmã de Abrom tocava violino e uma noite em que começou a tocar os três homens correram 
para a cozinha onde ela estava e se apertaram na porta para ouvi-la. Abrom também quis 
escutá-la e, sem se importar com eles, rolou uma parte da kafta para a direita, na direção da 
porta da cozinha, e ficou ali, esticado, enquanto eles, absortos pela música, pisavam nele sem 
perceber. De repente, saíram os três dali ao mesmo tempo e foram fumar na sala, dando sinais 
de que a música era ruim e pior a execução. Diziam que a música fedia. Mas a irmã de Abrom 
estava tocando divinamente. Os três julgavam de outra forma.
 
Quando parou de tocar, a irmã de Abrom disse ao pai que já era mais que tempo de se livrarem 
dele porque já estava fedendo. O pai concordou e a mãe começou a tossir na mão direita com 
um olhar louco. “É preciso nos livrarmos dele o quanto antes, disse a irmã, antes que ele liquide 
com a gente. Quando se tem de trabalhar duro como nós trabalhamos, não se pode suportar 
esse contínuo tormento em casa. Não consigo mais aguentar isso.”  E ela começou a soluçar e 
as lágrimas caíam na cara da mãe. “Mas meu bem, disse o velho, o que nós podemos fazer?” 
A irmã dele deu de ombros. “Se ao menos ele pudesse entender a gente, mas é uma kafta 
podre.” “Ele deve ir embora, gritou a moça. Por favor, o senhor deve esquecer essa sua ideia 
de que esse monte de carne podre é seu filho ou meu irmão. Acreditamos nisso durante muito 
tempo. Mas agora como isso pode ser Abrom? Vamos nos livrar disso e guardar a lembrança 
de Abrom como aquele bom rapaz, bom funcionário do Ministério da Rasura que gostava de 
riscar e rasgar e queimar livros. Vamos fazer isso.”
 
A maçã podre em seu cu e a região inflamada em torno dela, tudo coberto com poeira e o cheiro 
de coisa podre  fizeram  Abrom pensar na sua família com ternura e amor. E assim ficou até 
que o relógio da torre bateu três horas da manhã. De manhãzinha, quando chegou, a faxineira 
Goering viu Abrom esticado no chão e, com a vassoura, tentou varrê-lo. Ele não reagiu e ela o 
varreu com mais força para fora do quarto. No corredor, ela bateu na porta dos pais de Abrom 
gritando, venham ver, venham ver, bitte, ele está aqui, morto, já podre, esfarinhado.
 
Os pais de Abrom saíram rápido da cama. “Morto?”, o pai perguntou. “Sim, morto”, a faxineira 
falou, empurrando um pedaço de kafta com salsinha e cebolinha com a ponta da vassoura. 
“Bem, graças a Deus”, disse o pai de Abrom. “Vejam como está magro, apesar de inchado 
porque apodreceu.” “Sim, disse o pai, parece que não come nada faz tempo.”

 
O corpo de Abrom estava lá, chato no chão, aos pedaços, seco em cima e mole embaixo. 
Os três hóspedes de barba levantaram e reclamaram o café. Mas a faxineira fez um sinal de 
silêncio e mandou que fossem até o quarto de Abrom. Eles foram e lá ficaram em volta do 
corpo da kafta. “Vão embora daqui”, gritou o senhor Weintraum. Os três olharam espantados. 
“Como?” “Caiam fora!” Os três saíram, meio espantados com o amor do velho por aqueles 
restos de kafta podre.
 ***
 
João Adolfo Hansen é professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e crítico literário. 
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LER K., PORQUE SAUDADE É ARRUMAR O QUARTO DO FILHO QUE JÁ 
MORREU

Ana Nemi* 
Para Adriano Diogo, coragem sempre 

Li K.: Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, ano passado. Minha amiga e colega, 
Mirhiane Mendes de Abreu, pretendia promover um evento relativo ao prêmio Oceanos, 
do qual o livro era finalista em 2018. Não pudemos realizar o evento, infelizmente, mas a 
leitura trouxe tantas lembranças e evocações de experiências vividas que ousei ensaiar meus 
sentimentos na forma desta resenha/protesto.

Ana Rosa Kucinski (nome de solteira)/Ana Rosa Silva (nome de casada)

Em K., Bernardo Kucinski ficcionaliza a busca de seu pai, K., por sua irmã, Ana Rosa Kucinski, 
militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN) desaparecida em 22 de abril de 1974, durante 
a ditadura militar. Ela e o marido, Wilson Silva, foram sequestrados pela repressão na Praça da 
República, no centro de São Paulo; ela ainda estivera na USP, onde era professora no Instituto 
de Química, pela manhã, última vez em que foi vista. Mas naquele ano não se sabia nada disso: 
na USP diziam apenas que ela não retornara ao trabalho desde aquele dia, não fora mais vista. 
A Universidade declarou que ela abandonara o cargo e por isso a demitiria no mesmo (sic), e 
o pai iniciou a busca relatada por Bernardo Kucinski.

O autor construiu uma narrativa em que vizinhos, comerciantes, rabinos, padres, militares de 
patentes distintas, colegas da USP, entre outras pessoas às quais o pai recorria em busca de 
informações, ou de contatos junto ao governo que permitissem encontrar ao menos indicações 
de seu paradeiro, entram e saem do texto movimentadas pela memória, e permitem ao leitor 
observar os medos e fabulações dos brasileiros na época. E nada, quase ninguém sabia, vira ou 
ouvira qualquer coisa, os pouquíssimos que algo diziam, desmentiam-se ou mudavam versões. 
Teria ido para Portugal? Havia sido presa?

https://livroecafe.com/2019/10/25/ler-k-bernardo-kucinski/
https://livroecafe.com/2019/10/25/ler-k-bernardo-kucinski/
https://livroecafe.com/2019/10/25/ler-k-bernardo-kucinski/?fbclid=IwAR2yoAnRl296Gwnurc1ayHeI76CPTYGQRWi0-cDCpVJJdYmvgedEwYdTSZE
https://livroecafe.com/2019/10/25/ler-k-bernardo-kucinski/?fbclid=IwAR2yoAnRl296Gwnurc1ayHeI76CPTYGQRWi0-cDCpVJJdYmvgedEwYdTSZE
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Pareciam reconstruir a vida da filha, assim como a militância que o pai se culpava por não ter 
percebido. Ela estava casada desde 1970, com um marido que desaparecera junto com ela, e 
nem isso o pai sabia. Seria o marido responsável pelos caminhos políticos da filha? Ou seria 
sua ausência de pai sempre às voltas com a poesia? No Bom Retiro, onde vivia, toda a gente 
sabia da militância e do desaparecimento, e onde buscou solidariedade encontrou silêncios e 
acusações, como quando tentou imprimir material com foto da filha para distribuir:

__________________________

*O artigo foi publicado , primeiramente, no site Livro&Café

“Como o senhor teve o atrevimento de trazer material subversivo para a minha gráfica? Pegue 
isso e dê o fora, nunca mais apareça com esse tipo de coisa. Onde já se viu, material subversivo, 
uma desaparecida política, uma comunista. Ela não era comunista?”

Ou quando pediu ajuda ao rabino para um cerimonial de morte sem o corpo desaparecido:

 “O que você quer na verdade é um monumento em homenagem à sua filha, não é uma lápide, 
não é uma matzeivá; mas ela era terrorista, não era? E você quer que a nossa comunidade 
honre uma terrorista no campo sagrado, que seja posta em risco, por causa de uma terrorista? 
Ela não era comunista?”

Trata-se, assim, de um texto ficcional cuja narrativa nos coloca nas trilhas desenhadas pela 
busca, no tempo vivido pela família e em meio à angústia que a incerteza provocava: estaria 
viva? Poderia ser regatada? Uma invenção narrativa de quase tudo que aconteceu, como afirma 
o autor. Um drama que se afigura ao leitor, ainda, na forma de um dilema que indaga sobre os 
sentidos da busca: é um drama pessoal e familiar, ou é coletivo? Vivemos todos a ditadura, ou 
apenas aqueles ligados aos “terroristas”? Vivemos todos, e precisamos falar sobre isso.

A narrativa que Bernardo Kucinski denomina de relato de uma busca nos desloca para o 
cotidiano das vidas dos brasileiros e demonstra a impossibilidade de não se saber o que 
acontecia, de não notar a vida em ditadura, em circunstância de exceção.

A queda em cascata de militantes diante da teia de informantes, violência, e repressão, evidência 
da tortura como elemento político de descoberta do paradeiro dos “terroristas”, dizimava a 
resistência armada. Mas se a vizinhança parecia complacente com as ações da ditadura aos 
olhos do pai que buscava, viria da resistência democrática o apoio aos familiares de mortos 
e desaparecidos e aos sobreviventes mantidos presos. A articulação dos nascentes comitês de 
direitos humanos com movimentos sociais que cresceram especialmente na segunda metade 
da década de 1970, como os movimentos contra a carestia e pela saúde pública, ofereceu voz 
e algum conforto aos que, como K., buscavam pelos seus familiares enquanto arrumavam os 
quartos daqueles talvez já mortos.

O sossego não viria, o corpo de Ana Rosa nunca seria encontrado, mas as articulações políticas 
dos setores democráticos da sociedade, que derrotaram a ditadura e forjaram a Constituição 
de 1988, permitiriam o reconhecimento oficial da responsabilidade do Estado no sequestro e 
morte de Ana Rosa e seu marido naquele ano de 1974 (os Relatórios da Comissão Nacional 
da Verdade e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” oferecem 
detalhes sobre o caso de Ana Rosa e Wilson, apontando as provas da responsabilidade do 
Estado).

Bernardo Kucinski observando a escultura em frente ao Instituto de Química em homenagem a Ana 
Rosa. O tributo é resultado da militância da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 
Políticos em parceria com a Comissão da Verdade da USP, coordenada pela professora Janice 

Theodoro.

Ler K., de Bernardo Kucinski, hoje

Ler o livro de Bernardo Kucinski me transportou ao meu primeiro ano de graduação no curso 
de História da USP. Era 1984, e estávamos na rua, pedindo Diretas Já! Parecia um consenso 
que, mesmo com a derrota da luta armada, à qual parte dos opositores à ditadura não aderiram 
– embora muitos tenham se esforçado por proteger aqueles perseguidos pelo regime, e por isso 
também pagaram muitas vezes caro ou com a vida -, os vencedores éramos os democratas: 
vencia a ideia de que em democracia e com maiores níveis de justiça social, educação e cultura, 
chegaríamos, enfim, a um futuro melhor.
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Hoje, no entanto, vivendo a vertigem do Brasil pós manifestações de 2013, é incontornável a 
sensação de que comemoramos cedo demais…. Nós, que amamos as liberdades, com todas 
as dores, alegrias, perigos e possibilidades que elas impõem, comemoramos cedo demais, 
pois não havíamos ganho a batalha pela memória. Naquelas manifestações já havia algo no 
ar a incomodar. Frases que afirmavam os tais protestos como “sem partido”, se de um lado 
escancaravam um sistema que se corroera na incapacidade de oferecer melhores condições de 
vida e participação política à população, de outro lado, no entanto, pareciam acrescentar um 
ingrediente que fora forte na legitimação da ditadura e que pensáramos ter derrotado: “melhor 
um governo forte”, “nenhum político merece confiança” e a fatídica “na época da ditadura era 
melhor”.

E, de repente, elegeu-se um presidente cujo ídolo é notório torturador, com apoio de defensores 
da ditadura militar e de jovens que não a viveram, mas que parecem sonhar com ela. Na esteira 
disso, aquilo que André Singer, entre outros jornalistas e intelectuais, vem denunciando como 
uma naturalização da violência e das ações de “exceção” pela Polícia Militar em nossas vidas 
cotidianas: invasões a reuniões públicas e agendadas, abordagens sem justificativa plausível 
de suspeição e mortes por bala perdida em comunidades pobres de tão pretas, pretas de tão 
pobres….

Tudo isso leitor, é possível divisar no relato da busca de um pai pela filha, e de um irmão por 
redenção. Bernardo publicou a primeira edição em 2011, ainda acreditávamos que havíamos 
vencido a ditadura, que nunca muitos se levantariam em favor dela, embora seus resquícios 
assombrassem em ações da PM, na inominável desigualdade social brasileira, mesmo com 
seus respiros da era Lula, ou ainda nas dificuldades de financiar os trabalhos de identificação 
dos corpos da vala clandestina de Perus. Mas o fantasma do “comunismo”, desculpa para as 
piores atrocidades contra direitos humanos e argumento legitimador da luta contra qualquer 
processo de inclusão social, está nas entrelinhas de K., e também em nossas vidas de hoje.

 “Ela não é comunista?”

“Ela não é comunista?”, perguntavam ao pai que buscava, e com isso se legitimava o 
desaparecimento, o sequestro e qualquer atrocidade que tenha sido feita com ela… “Fulano 
foi preso porque fez merda na ditadura”, afirmou alguém cujo nome prefiro esquecer, em 
algum dia dos dois últimos anos.

Grandes conceitos, “comunista”, “terrorista”, “drogado”, pretendem explicar experiências de 
grupos e povos diversos, e ao fazê-lo desumanizam as pessoas que são colocadas sob seus 
rótulos. A desumanização, como muitos já alertaram e eu destaco Arendt, é o primeiro passo 
para que se aceite violações de direitos humanos contra tais “comportamentos desviantes”; 
conviver com eles em democracia, ouvir, pactuar, formar consensos, são atitudes muito 
complicadas para os que buscam explicações fáceis para vidas complexas.

É na dimensão cotidiana da vida que se constrói a percepção de que não havia ditadura, ou de 
que ela era boa, ou ainda de que o que fazia era para o bem de todos. Mas de que sociedade 
estamos falando? 

Um pai não consegue imprimir os folhetos para ajudar na busca pela filha sumida…. Quantos 
outros casos esquecidos? Populações indígenas oprimidas por estarem perto da guerrilha, 
vizinhos ouvindo confissões de torturadores e forçados ao silêncio pelo medo, canções 
censuradas, pessoas que desaparecem, pequenas histórias que se escutam aqui e ali.

Sublimamos a percepção dos que aceitaram como positivas as ações repressoras e violadoras 
de direitos humanos da ditadura militar? Em uma conjuntura há sempre muitas dimensões, e 
elas se imbricam, misturam, sobrepõem, avançam no tempo às vezes sub-repticiamente e, na 
construção das narrativas histórica e literária, em suas especificidades, escolhemos umas e 
sublimamos outras. Talvez uma das dimensões sublimadas tenha voltado para nos assombrar, 
por conveniência, e conveniência que se expressa nos interesses do nosso tempo vivido e 
busca no tempo da ditadura legitimação. Mas é importante que se afirme: não há ingenuidade 
na defesa da ditadura militar, há visão de mundo que aceita a barbárie da pobreza e a violência 
como argumentos políticos.

 Enfim….

Aos um tanto covardes como eu que, por medo do que a história ensina sobre o dia seguinte dos 
processos revolucionários violentos, apostam suas fichas no republicanismo e na democracia 
social das instituições e dos cidadãos, os tempos que vão não são nada alvissareiros. O “devido 
processo legal” encontrou inimigos da democracia dentro das próprias instituições que deveriam 
preservá-lo…. Mas a literatura nos oferece conforto, ela nos permite ler dimensões de nossas 
vidas nas quais nossa razão não opera. É, portanto, lugar de construção política também, não da 
política previsível dos que acreditam que formam cidadãos de modos específicos e planejados, 
como denunciado no livro Nós, de Zamiátin, sobre o qual já falei neste post, mas da que aceita 
os medos da pluralidade sem a necessidade da imposição da força.

Enfim, sem terminar, arrisco apenas sugerir a coragem de Adriano Diogo, que nunca desiste.

https://amzn.to/2pSmnhs
https://livroecafe.com/2019/08/25/o-sonho-da-razao-produz-monstros/
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 ALBERTO TORRES E A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA CONSTRUÇÃO 
DA NAÇÃO *

Profa. Maria Emilia Prado

         Alberto Torres é considerado o intelectual que abre o ciclo do que ficou conhecido 
no Brasil como “pensamento autoritário”, que se tornou hegemônico no país na década de 
1930 e cujos expoentes foram Oliveira Vianna e Azevedo Amaral. “ Adepto do agrarismo”, 
“ nacionalista convicto”, “defensor de um Estado forte” são idéias evocadas quando se trata 
de analisar Alberto Torres, seja para exaltá-lo ou criticá-lo. O objetivo deste artigo é mais 
simples porque intenta-se destacar os pontos centrais do pensamento de Alberto Torres, de 
modo a permitir a compreensão do seu projeto intelectual, cujo tema central se situava nos 
Mecanismos indispensáveis à construção da Nação.

         O lugar dos intelectuais na política e nas questões públicas é tema que há décadas desperta 
debates. Os intelectuais teriam o dever de se deslocar de seus castelos para atuar na vida 
pública? Seus escritos e reflexões precisam ser destinados a um público a um público ampliado 
ou, ao contrário, deveriam ser lidos e discutidos apenas por especialistas? O intelectual deve 
penetrar no terreno da política, pondo-se a serviço a engenharia política? Ou deve, diante da 
Política e do Estado, manter-se distante do poder? Muito já se escreveu a respeito da dificuldade 
em se conciliar o trabalho desempenhado no domínio das ideias e/ou da cultura com aquele 
desempenho na esfera do político propriamente dito. Constituem os intelectuais um grupo à 
parte? De Julien Benda a Bobbio e Habermas, passando por Croce, Ortega Y Gasset, Gramsci, 
Mannheim e Sartre, essa temática suscita questões.

         Entre  a defesa da “torre de marfim” como lugar reservado ao intelectual ou seu 
engajamento nas tarefas da operação política propriamente dita debatem-se, há décadas, os 
próprios intelectuais quando dedicados à definição  do seu lugar no mundo. 

Para Habermas ( Habermas, 1978), os intelectuais atuam e interagem no espaço público, 

___________________________

*O artigo faz parte do livro “ Intelectuais e  ação política”, organizado pela Professora Maria 
Emilia Prado, publicado pela Editora Revan, em 2011.

alimentam-se desse espaço e, de forma mais constante ou menos efetiva, colaboram (Jacoby, 
1990), mais recentemente, enfatiza que, no mundo moderno, o trabalho intelectual encontrava-
se, até o decênio de 1960, intimamente associado à esfera pública, enquanto intelectuais 
públicos. A partir de então, começou um processo de inflexão, levando a um recuo dos 
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intelectuais para dentro do campus universitários, seguido da ampliação da profissionalização 
com o conseqüente abandono do compromisso com os temas pertinentes à esfera pública.

         Para além desse dilema, a intelectualidade brasileira e, por que não dizer, ibero-americano 
se defrontam com um outro. Qual seu papel social? De exercício da crítica? De intervenção 
direta no espaço público? De condutor do debate? A imensa maioria dos intelectuais ibero-
americanos e brasileiros, em especial, não se fecha em torres de marfim. Desde a fundação 
do Estado em 1882, que os intelectuais brasileiros tem pautado suas vidas não apenas como 
críticos adiante de seu tempo, formadores de cultura  ou de opinião pública, mas também 
atuando como executores de políticas públicas. É possível encontrar, portanto, intelectuais 
operando na política strictu senso, no nível das atividades de gerenciamento do Estado ou no 
âmbito das diferentes instituições ( Prado, 2006). Os intelectuais latino-americanos e brasileiros, 
vêm conduzindo seu trabalho no terreno das idéias e da cultura de modo interligado à prática 
política.

         No Brasil, a questão nacional tem sido objeto central das reflexões e das análises 
dos intelectuais brasileiros desde a fundação do estado, em 1822. Preocupam-se esses em 
compreender os impasses para a construção da modernidade, bem como as dificuldades do 
modo de ser da sociedade e da cultura brasileiras. Neste sentido, é possível encontrar os que 
defendiam que o Brasil devia se esforçar para construir uma ordem liberal e democrática, 
enquanto outros buscavam ressaltar os aspectos materiais da modernidade, defendendo que 
a busca pela modernização, defendendo que a busca pela não deveria ocorrer entrelaçada ao 
estabelecimento de uma sociedade caracterizada pela implantação universal dos direitos, pois 
acentuavam as particularidades do Brasil ressaltando a incompatibilidade dessas com o modelo 
liberal-democrático.

         Como tantos outros intelectuais brasileiros e latino-americanos, Torres conjugou, em 
sua trajetória, prática política e atividade intelectual. A vida de escritor iniciou-se após ter-se 
retirado de suas atividades políticas. Dessa forma, mais do que um teórico,Torres deve ser 
compreendido como um homem voltado para a ação, e, por esta razão, seus escritos tinham por 
finalidade realizar reflexões a partir das experiências adquiridas na vivência política.

         Alberto nasceu em 1865, na então província do Rio de Janeiro. Cursou Direito em 
são Paulo, mas concluiu o curso em Recife. Retornando ao Rio, dedicou-se à profissão de 
advogado. Nomeado advogado auxiliar da Intendência Municipal, fez parte da Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro. Foi eleito para a segunda legislatura, iniciada em 1894. Porém 
não completou o mandato, pois, em 1896, havia sido nomeado ministro da Justiça e Negócios 
Interiores. A este cargo sucederam os de presidente do Rio de Janeiro e ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

Após aposentar-se em 1909, voltar-se-ia, integral mente, para as atividades de escritor.

        Ao término da leitura dos livros de Torres, chega-se facilmente à conclusão de que em 
momento algum suas reflexões tinham por objetivo a produção de um diagnóstico político da 
situação brasileira O que ele procurava fazer era basicamente um mapeamento da sociedade 
brasileira para, em seguida, indicar mecanismos que considerava indispensáveis para modificar 
essa sociedade. Sendo um hem habituado ao trato das questões político-administrativas ( 
em virtude da experiência adquirida nos diversos cargos que ocupou), revelava uma visão 
essencialmente pragmática dos problemas. Dessa forma, buscava identificar o que, em sua 
concepção, eram os obstáculos que impediam o Brasil de se tornar uma Nação integrada, com 
sua população possuindo condições de trabalho, saúde e educação, para, sem seguida, apontar 
soluções.

        Em razão da perspectiva adotada, Torres, em momento algum, preocupou-se em discutir 
questões referentes ao passado colonial, tampouco ao legado do Império. Quando discorreu 
sobre o Império, foi para mostrar que, apesar da existência de um poder central, aparentemente 
forte, este estava, na prática, submetido ao jogo de pressões locais. Esta situação permaneceu 
na república e se intensificou em virtude do sistema federativo. O peso dos poderes locais era, 
portanto, fator impeditivo para a construção de uma Nação capaz de integrar todos os seus 
cidadãos. Pode se apresentar em relação a Alberto Torres uma similaridade conservador da 
segunda metade do século XIX na França: Charles Maurras, que cunhou a famosa expressão 
relativa à diferença entre o “país legal e p país real”, ou seja, o país que está submetido a um 
determinado aparelho jurídico institucional e o país como funciona na realidade e no cotidiano 
das suas relações sociais.

        Ao longo de sua obra, ele reafirma que o Brasil não conseguiu construir a Nação. O país 
era composto por uma série de núcleos dispersos, sem um elemento central que desse sinergia 
e pudesse fazer com que esses elementos dispersos convergissem para um determinado centro. 
A dispersão que Alberto Torres reconhecia e apontava relacionava-se em grande parte, com 
a própria vastidão territorial do país, bem como, a diversidade regional daí advinda e dos 
diferentes modos pelos quais essas regiões se constituíram historicamente. Afirmava ele:

“ Um olhar sobre a carta do Brasil, de um extremo ao outro da linha 
longitudinal do território, mostra que a imensa faixa de nossa terra n(...) 
apresenta variedade em sua constituição física” ( Torres, 1978:65)

 “As Nações modernas, feitas sobre terrenos heterogêneos, com raças 
distintas, são obras de arte políticas, que demandam séculos de trabalho 
consciente e de calma elaboração; esse trabalho exige um programa, um 
plano, uma ação contínua e perseverante...” ( Ibidem: 69)
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        A questão está posta, portanto, no fato de que, ao longo dos séculos, essas regiões não 
conseguiram se integrar em totalidade, e em decorrência disso faltava ao Brasil um espírito 
nacional, ou dito de outra forma, a nacionalidade se encontrava inconclusa.

“O problema da unidade nacional apresenta-se como a questão culminante 
do nosso futuro. No entanto, é curioso notar, este problema quase se não 
define, mostra-se apenas aos mais indagadores, na trama da nossa vida: é 
a ilusão da unidade política obrumbra-nos a vista à realidade da desunião 
moral, social e econômica” ( Ibidem: 69)

        Alberto Torres frisava que os elementos dispersos ao longo do território não caminhavam 
de modo harmonioso em direção ao centro. Diante desse quadro, só poderia haver uma 
maneira de tornar possível e real a integração nacional: um Estado forte o suficiente para 
deter o movimento autônomo das regiões – o livre jogo dos elementos dispersos – porque se 
esse não conduz à desintegração territorial e política também não conduz à formação de uma 
nacionalidade que pode preceder ou pode se desenvolver juntamente com esse Estado.

        A questão central para ele se resumia na seguinte equação: já que a nacionalidade não se 
desenvolveu a partir do movimento das regiões ou desses elementos dispersos, só um Estado 
centralizado poderia criar a unidade nacional. Só o estado será capaz de construir o espírito 
nacional e se constituir em um elemento de sinergia capaz de estabelecer a convergência das 
diferentes regiões, criando um país que fosse muito preciso: um país efetivamente integrado e 
aquele conjunto de regiões que ele conhecera e cuja integração era apenas formal.

        O ponto central no qual ele plasmou sua análise estava no que denominou de predomínio 
do localismo: o jogo de interesses particulares vinculados a determinados locais, que, por 
sua vez constituíam-se em centros de irradiação de poder político. A política brasileira não 
se desenvolvia em torno de temas ou de questões nacionais, Torres afirmava que ela se fazia 
em função dos interesses locais. Quando se dedicou analisar a política imperial, por exemplo, 
não o fazia com o objetivo de traçar um perfil acurado e analítico das instituições imperiais, 
buscava apontar para questões muito próximas daquelas indicadas pela historiografia mais 
recente sobre o poder imperial ( Carvalho, 1988; Mattos, Prado, 2005). Ou seja, esse poder 
central que durante muito tempo foi apresentado como extremamente rígido e forte era, na 
realidade, muito mais um poder central amarrado ou vinculado aos interesses locais. Esse alto 
grau de centralização do poder era, portanto, muito mais aparente do que a realidade. Isso não 
significava, obviamente, que o imperador dissolver o parlamento era a expressão desse poder. 
Mas o espírito localista não deixou de existir no Império, que existiu em equilíbrio ou de 
acordo com esse mesmo espírito localista. Em estando o Império economicamente assentado 
no trabalho escravo, a monarquia precisou esbarrar no peso do poder das elites latifundiárias 
e escravocratas. Nisso reside, sem dúvida alguma, um mérito inegável de Alberto Torres: ele 

teve a capacidade e acuidade necessárias para chegar a essa conclusão.

        Prosseguia Alberto Torres suas análises afirmando que o Império caiu, veio a república 
e o que esta nos trouxe? A descentralização reivindicada por certos setores da oligarquia 
agrária. Ela trouxe a descentralização e com ela um novo conjunto de instituições baseadas na 
Constituição norte-americana de 1787. Repetia-se no Brasil o pacto federal que esteve presente 
à elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. O que é preciso notar 
– e isso Alberto Torres mostra de modo mais do eu evidente – é  que a Constituição desse tipo 
no Brasil não poderia funcionar, pois a descentralização não carregava em seu bojo um pacto 
federal. Ela simplesmente exacerbava ou acentuava o localismo. Esses interesses locais se 
tornaram, então, mais autônomos, para fazer valerem seus interesses diante do poder central, 
chamado  a partir da república de poder federal.

        Notemos que ele não se referia a interesses estaduais; trata-se de interesses locais, porque, 
dentro dos próprios estados que compunham a Federação, o jogo político se dava através de 
vários interesses locais dispostos no interior de cada um dos estados. É a predominância de um 
ou outro conjunto de interesses que dava a cada um dos estados uma determinada capacidade de 
pressão sobre o poder federal. Toda argumentação de Alberto Torres está voltada para a questão 
do localismo. Não que Alberto Torres fosse contra  a existência de certo grau de autonomia 
regional; ele defendia que as regiões que compõem o Brasil tiveram uma colonização diferente, 
tendo, portanto, características diferentes. Posicionava-se contrariamente ao predomínio  sem 
momento localismo como centro a partir do qual a vida política acontecia, pois ele transformava 
o poder federal em uma espécie de receptáculo ou agente de absorção dos sistemas de interesses 
que se davam no nível local.

“Num exame detido das atribuições do Legislativo, do Executivo e do 
Judiciário federais(...) não deixa dúvida sobre a delegação à União da 
maior parte das funções do governo.

Na prática, as instituições têm sido, entretanto, desvirtuadas. Os homens 
políticos da República são estadualistas, por amor local e por força do 
interesse representativo” ( Torres, 1978:74).

        Na medida em que apolítica decorria dessa maneira, o poder central do Brasil era inerte 
porque simplesmente respondia ao jogo de pressões e interesses locais. Assim, esse poder não 
tinha a capacidade de iniciativa necessária para promover mudanças de que o país necessitava. 
A inércia a que o estado estava submetido perpetuava, de modo nocivo, as desigualdades 
sociais que impediam a construção da nacionalidade. Esse Estado não era capaz de criar o 
espírito nacional nem responder aos grandes desafios que se colocavam para o Brasil.
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        Diante dessa situação que Torres constatara ao longo de sua prática política e administrativa, 
a solução por ele apontada era apenas uma: o Brasil precisava de um Estado centralizado e forte. 
Mas este Estado em momento algum  deveria ser um Estado ditatorial. O que ele defendia era 
a necessidade de um poder central que fosse capaz de submeter os interesses locais, fazendo 
com que esses fossem considerados, mas num plano secundário. Em primeiro plano, o poder 
central deveria colocar os grandes temas nacionais, que para seu enfrentamento precisavam de 
um Estado que fosse dotado de meios e recursos eficazes para esse objetivo.

        Desdobrando suas análises, Torres apontava para uma questão que considerava essencial: 
a ausência no Brasil daquela que é a unidade básica de qualquer Nação: o indivíduo. Afirmava 
que sendo o Brasil um país predominantemente agrário – e na sua época pode-se até dizer 
esmagadoramente agrário -, a quase totalidade da população brasileira era trabalhadora no 
meio rural e inteiramente abandonada pelo Estado. Os problemas que se colocavam para essa 
população eram, antes de tudo, educação e saúde. O que ele procurava demonstrar é o modo de 
organização social existente à sua época não levava em conta carências e necessidades dessa 
população.

“ O Brasil é um país que não produz o suficiente para a alimentação de seu 
povo, sendo a alimentação popular escassa, má e cara; grande massa do 
povo brasileiro consta de bandos, miseráveis e nômades” ( Ibidem: 167)

“ O brasileiro não encontra, em nosso meio, desde os primeiros dias da 
infância, a escola de virilidade, de autonomia e de iniciativa, que o devia 
preparar para o trabalho (...). Há um duplo dever a cumprir, para com a 
nossa população atual: um dever de educação e um dever de assistência 
econômica e social” ( Ibidem: 131-132)

        Para concluir no capítulo seguinte:

“ um país que faltam tais requisitos não é uma nação e não é mesmo 
uma soberania, senão no rótulo jurídico. Nós carecemos de organização, e 
precisamos nos organizar não na instituição jurídica, segundo os modelos 
de outros, mas devendo copiar nem criar instituições, mas fazê-las surgir 
dos próprios materiais do país” ( Ibidem: 168)

        Educação e Saúde eram, portanto, questões que não podiam ser resolvidas, na ótica do 
autor, pelo jogo de interesses locais. Educação e Saúde eram, antes de tudo, questões nacionais 
e só podiam ser resolvidas por um Estado centralizado que buscasse a unidade nacional e a 

integração dos indivíduos dentro dessa nacionalidade. Então, a função precípua e básica de 
qualquer poder no Brasil que tenha este objetivo é dar assistência a sua população. Um Estado 
assistencialista, no sentido moderno da palavra? Talvez sim. Mas Alberto Torres não via 
essa função assistencial do Estado como uma função de serviço social. Ele a concebia como 
necessária para a construção da nacionalidade. Ele via isso não como uma dádiva do Estado às 
populações rurais, em troca de alguma coisa que essas populações dessem ao Estado: lealdade, 
obediência, enquadramento; concebia isso como objetivando a construção da nacionalidade.

“ Trabalhar para garantir aos brasileiros de hoje e às sua prole as bases, 
pessoais e sociais, da segurança, do bem-estar e da prosperidade, para que 
perpetue sua estirpe, é o nosso dever patriótico(...)”

 A essa razão acresce outra, de ordem prática. È evidente que a nossa 
organização política e jurídica encobre a realidade de uma profunda 
desorganização social e econômica. Este Estado não é uma nacionalidade; 
este país não é uma sociedade; esta gente não é um povo.

Nossos homens não são cidadãos” ( Ibidem: 198-199).

        As questões da educação e da saúde bem como da assistência às populações rurais podiam 
ser entendidas como tendo um fim em si mesmas: integração nacional. Mas elas interferiam 
diretamente em outra que se constituiu um preocupação constante para Alberto Torres: o voto, 
ou seja, a representação política; uma vez que sem assistência e tendo como estrutura de controle 
social básica  não um poder estatal, e, sim, um poder local, essas populações não passavam de 
simples instrumentos nas mãos das chefias locais. Elas se constituíam como massa de manobra 
de que se valiam essas chefias para firmarem ou reafirmarem o seu controle político em nível 
local, e a partir daí pudessem pressionar os governos estaduais e, por intermédio desses, o 
poder federal.

       Populações rurais assistidas, educadas e que vivessem sob condições sanitárias seria o 
único modo de libertar essa população da tutela ou do jugo dos chefes políticos locais. Apenas 
dessa forma seria possível lançar as bases de construção da cidadania. É importante destacar 
que em momento algum Torres se refere à criação de um jogo de interesses recíprocos entre 
Estado e indivíduos, transformados em cidadãos por outorga de cidadania por parte desse 
mesmo Estado. Isso porque, em Alberto Torres, o poder central não executa essas tarefas com 
expectativa de lealdade. Executa-as – repita-se – como meio para a construção da Nação. O 
voto, neste caso, deixaria de atender aos interesses particulares e restritos das chefias política 
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locais, do mandonismo local – para utilizar uma fórmula já consagrada na literatura política 
brasileira; ele passaria a estar relacionado aos grandes temas nacionais.

“Para a nossa civilização, sob um regime político democrático, que se 
propõe a realizar o governo do povo, começando por ser o governo do 
povo e para o povo.

Formar o homem nacional é o primeiro dever do Estado Moderno. A 
fórmula de Herbert Spencer: o “indivíduo contra o Estado” sucedeu a 
fórmula do Sr. Woodrow Wilson: O Estado pelo indivíduo, mas, a esta 
fórmula cumpra que sucede outra, ainda não justa: o Estado pelo individuo, 
pela terra e pela propriedade, no presente e no futuro” (Ibidem, 229-230).

        A construção da cidadania era apresentada por Torres como indispensável para a existência 
da Nação e de um Estado que pudesse responder aos desafios do país.  Mas que desafios eram 
esses? Embora Alberto Torres não fosse um positivista, no sentido ortodoxo da palavra, de 
alguma maneira o positivismo esteve presente em sua formação, bem como em sua forma de 
compreender a questão nacional e, assim, a idéia de progresso estava presente em seu modo 
de pensar. Liberal desiludido com o tipo de liberalismo formal – o liberalismo de fachada 
existente no Brasil era o progresso. Mas o progresso não seria obtido – o progresso entendido 
como modernização – pelo livre jogo dos interesses locais. Ele tinha de ser impulsionado 
e dirigido pelo poder do Estado. Ainda assim, alertava que esse progresso só seria obtido a 
partir da construção da cidadania, e esta, por sua vez, dependia da construção de mecanismos 
capazes de transformar a população brasileira em um conjunto de homens educados, que 
votariam pensando nos grandes problemas nacionais, e não no jogo pequeno e mesquinho dos 
interesses locais.

“ É evidente que a nossa organização política e jurídica encobre a realidade 
de uma profunda desorganização social e econômica. Este Estado não é 
uma nacionalidade; este país não é uma sociedade; esta gente não é um 
povo.

Nossos homens não são cidadãos(...). Tudo quanto por eles se faz é dar-
lhe má e insuficiente instrução. Ora, nós carecemos alcançar a linha da 
civilização contemporânea; e, para sustentar a posição de donos de nossa 
casa, suprir as lacunas do passado e preencher as condições do presente, 
ficar atentos às tendências e surpresas do futuro. Esse trabalho tem de ser 
feito hoje ou daqui a vinte anos, quando nos dispusermos a preparar uma 
nação”(Torres, 1988:199).

       Desse ponto de vista, é possível descobrir em Alberto Torres algumas vertentes do pensamento 
político brasileiro. É possível identificar nele algumas coisas que já estavam presentes, por 
exemplo, em José Bonifácio ( Silva, In. Salgado, 1988), como o papel do Estado, que não podia 
ser substituído na condução dos negócios da Nação. É possível identificar em Alberto Torres, 
também, elementos existentes na obra do visconde de Uruguai ( Uruguai, 1862). A questão 
não era, evidentemente, a mesma. Uruguai afirmava ser melhor um poder central, mesmo que 
este não fosse forte, á tirania dos poderes locais. Mas, em Alberto Torres havia uma profunda 
insistência sobre a questão da tirania local, ainda que ele não utilizasse esta terminologia. 
Ele chamou de predominância do localismo. Utilizou, inclusive, um termo que seria muito 
usado no Estado Novo de Vargas, a chamada “política de campanário”. Na inexistência de uma 
estrutura capaz de dar centralidade ao país, este se dispersava em constelações de interesses 
locais que, entregues a si mesmas, não faziam senão reproduzir um jogo político de disputa 
pela chefia ou pelo mandonismo local. 

        A predominância na vida política dos interesses agrários de grupos ligados à grande 
propriedade fazia com que as populações rurais dependessem das chefias políticas locais, que 
eram normalmente constituídas por esses grandes proprietários. Ainda que Alberto Torres não 
fosse um analista da questão agrária brasileira, ele via na grande propriedade, na medida em que 
esta permitia o exercício da chefia política, um mal a ser combatido. Ressalte-se que Alberto 
Torres não realizou nenhuma reflexão acerca da superioridade do rendimento agrícola da 
pequena ou da média propriedade sobre a grande propriedade. Sua preocupação com a grande 
propriedade não era não era de ordem econômica, e, sim, política. Colocava-se contra ela na 
medida em que esta permitia o controle social. Nessas circunstâncias, e tornava os interesses 
locais difíceis de ser contrariados. Assim, um poder central que enfrentasse efetivamente os 
desafios da cidadania, da modernização, do progresso e da assistência às populações rurais 
teria de se chocar, inevitavelmente, com os interesses agrários. Por essa razão, para realizar 
as reformas defendidas por Torres, seria inevitável, a médio ou longo prazo, a reformulação 
agrária do Brasil.

“ Ao lado da grande cultura, que explora as produções que se exportam, 
fundar-se-ia a pequena cultura, para as produções de consumo; os nossos 
párias seriam incorporados à sociedade; e o Brasil possuiria uma vasta 
classe aplicada ao trabalho de lhe fornecer o alimento, que até nas cidades, 
é escasso e mau, para as próprias classes médias” ( Torres, 1978:133).

        A raiz dessa situação foi identificada por Torres na herança escravista. Mas Alberto Torres 
também não foi um analista da questão da escravidão no Brasil. Ele se propôs a identificar 
apenas os males e, em alguns casos, a escrever algumas páginas sobre a origem desses males. 
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Recuperando-se a idéia de um Alberto Torres que é até certo ponto liberal, mas também é 
adepto de alguns postulados positivistas, a questão do progresso estava  presente para ele. E, 
por essa razão, as temáticas da indústria e da tecnologia foram por ele ressaltadas ao longo 
de sua obra. É importante destacar que Torres compreendia a indústria como prioritariamente 
destinada ao processamento dos gêneros agrícolas. Da mesma forma, ele concebia a questão 
tecnológica, bem como o aprimoramento do ensino técnico. Como orientar, porém, esse 
desenvolvimento tecnológico? Como gerar um desenvolvimento industrial? Pelo jogo de 
interesses locais ligados ao latifúndio? Pela grande propriedade agrária? Obviamente não. Isso 
só poderia vir através do Estado.

“ terra nos pode suprir tudo de que carecemos para viver. Com a criação 
das indústrias agrícolas comuns, capazes de produção para o comércio e 
com a localização do maior número possível de brasileiros em situação de 
poderem obter da terra, como se dá nos países mais civilizados, tudo de que 
pode carecer uma família (...). Demos terras a todos os homens válidos; 
instrução primária, a todos que podem ver e ouvir; instrução secundária e 
superior, a todos os que são capazes, não dando a nenhum que não seja; 
educação social e profissional, também a todos; e não temamos o futuro” 
( Ibidem: 135).

       Alberto Torres não pode ser visto como partidário da chamada modernização conservadora. 
Ele era adepto de um Estado forte e centralizado. Mas defendia, ao mesmo tempo, a necessidade 
de existência de uma cidadania livre. Uma cidadania que não estivesse sob a tutela do Estado e 
que não fosse instituída como moeda de troca – relação de lealdade – com esse mesmo Estado.

       Os elementos do liberalismo existentes em Alberto Torres dificultam, portanto, classificá-
lo como defensor da modernização conservadora. É discutível se Alberto Torres possa ser 
enquadrado naquilo que se denomina no Brasil de pensamento autoritário, ainda que ele seja 
visto como pioneiro desse pensamento. Mas, como todo pioneiro, carrega as ambigüidades 
que o pioneirismo inevitavelmente traz. Se falarmos de um Estado forte, capaz de impor sua 
vontade, e sinergia, ou seja, atrair os interesses regionais em direção a um centro, sem dúvida 
alguma ele se enquadraria no modelo do pensamento autoritário. Porém, ele não queria, nem 
pretendia uma cidadania atrelada ao Estado. É aí que se revela uma vertente que podemos 
chamar de liberal em Alberto Torres. Para ele, os cidadãos deveriam ser livres, ao mesmo 
tempo que o Estado deveria ser forte e capaz de imprimir direção à Nação.

       Em qual modelo implícita e, em alguns momentos, explicitamente Alberto Torres está se 
baseando? Na França, porque é na França que esse ideal se realizou. O ideal da cidadania, da 
liberdade, unida e congregada em torno de um Estado centralizado. 

Um Estado unitário e ao mesmo tempo forte. A obediência da cidadania não se dá de forma 
cega, nem passiva. A obediência é fruto das precondições de existência dessa mesma cidadania. 
A assistência do Estado ao indivíduo, preconizada por Torres, tinha por objetivo transformá-lo 
em uma unidade da estrutura social brasileira capaz de calçar as iniciativas do Estado. 

“Entre a insensatez das utopias coletivistas ou da idéia comodista de que 
o indivíduo deve confiar à tutela e direção do Estado, e o radicalismo 
individualista, fica justamente a posição do Estado, perante as novas 
formas de concorrência, que é a de amparar os indivíduos (...). Ao Estado 
cumpre igualar as possibilidades e os meios de trabalho e prosperidade” ( 
Ibidem: 230)

       Diante disso, cabe a pergunta: qual a competência do Estado? A este competia imprimir 
uma diretriz à Nação. Esta era, na concepção de Torres, sua função essencial, e não atuar como 
caixa de ressonância no jogo político dos interesses locais. Na medida em que ele fosse capaz 
de exercê-la de modo adequado e eficaz, os interesses locais se dissolveriam, principalmente 
porque os indivíduos, já percebidos como cidadãos, não seriam mais joguetes de manobra 
dos chefes políticos que controlavam os interesses locais, pois estes indivíduos – cidadãos – 
votariam em nome dos grandes temas nacionais. Isso se torna mais evidente ao se examinarem 
as propostas por Alberto Torres sobre a representação política no Brasil.

       Que propostas eram essas?  Em primeiro lugar, a eleição de deputados por estados. Os 
deputados deveriam, para ele, ser eleitos pelo país, de modo que cada deputado representasse 
os interesses de seu estado e, em um patamar ainda mais reduzido, os interesses daquela área 
ou aquele local do estado onde ele obteve a quase totalidade de sua votação. Então, o deputado 
seria o representante da Nação. Da totalidade da Nação. A fórmula para tornar possível tipo de 
Congresso era apresentada por Torres:

“Acrescenta-se ao art. 26, sobre as condições de elegibilidade.

 A apresentação de um programa contendo um estudo sobre os problemas 
nacionais e as providências que o candidato julgar necessárias à sua 
solução (...).

A Câmara dos Deputados será composta de 125 membros, sendo a metade 
deste número eleita por distritos eleitorais; um quarto por estados; e o 
outro quarto, por todo o país” ( Ibidem: 253).
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       Com relação à eleição para o Senado, as propostas apresentadas por Torres são curiosas e 
ambivalentes. Existe certo elemento de representação que, na ausência de um termo melhor, 
podemos chamar de representação corporativa. Mas ela não reproduz o corporativismo tal 
como esse tipo de representação existiu no século XX. O que Alberto Torres pretendia ao falar 
de eleição para o Senado era uma espécie de câmara alta, que em parte reproduz os mesmos 
critérios que ele utilizou para a eleição da Câmara dos Deputados – ou seja, senadores votados 
pelo país inteiro -. Outra parte dessa câmara alta ( Senado) seria eleita não por corporações, ou 
seja, organizações profissionais, e, sim, por segmentos da sociedade. O que difere, de maneira 
substancial, do modelo clássico da representação corporativa, que é a representação de câmaras 
profissionais. Não era essa a ideia de Alberto Torres.

       O que ele propunha era segmentos da sociedade deveriam ser representados, ou seja: a 
Igreja católica, o apostolado positivista, as igrejas protestantes, os operários. Existia, porém, 
uma diferença entre uma representação corporativa através de câmaras de trabalho baseadas em 
sindicatos e os operários, de modo genérico, compreendidos como um segmento da sociedade. 
Alberto Torres não estava pensando em associações profissionais, e essa diferença é marcante 
e significativa. Ele estava pensando, fundamentalmente, em setores relevantes da sociedade 
que teriam capacidade de indicar certo número de senadores.

       O Senado compor-se-ia de três grupos de representantes eleitos da seguinte forma:

1º cinco senadores, elegíveis nos termos do art.26 e maiores de 35 anos, nomeados por 
todo o país;

2º 21 cidadãos (...) nomeados pelas províncias e pelo Distrito Federal; 

3º 37 cidadãos, (...) nomeados pelos seguintes grupos de eleitores: três senadores pelos 
sacerdotes do clero católico; um pelos sacerdotes das demais confissões religiosas... ( 
Ibidem: 253)

       Alberto Torres propunha a representação da sociedade como um todo, e não de uma 
sociedade segmentada em associações profissionais e organizadas como câmaras. Estas, sim, 
seriam os elementos básicos de uma representação corporativa. Há, sem dúvida, elementos de 
autoritarismo no pensamento de Alberto Torres, porque ele compreende que era necessário um 
Estado forte que impusesse quebrar o localismo ao mesmo tempo dissolver a célula básica de 
controle social da qual o mandonismo local se nutre – a grande propriedade agrária. Mas, ao 
mesmo tempo, o Estado, na medida em que se baseia em uma cidadania livre, cria não uma 
estrutura na qual convivem um Estado unificado e uma cidadania consciente. Esse é o ponto 
central da crítica  que Alberto Torres fez à Constituição de 1891. Melhor do que qualquer outro 
dos seus contemporâneos, Alberto Torres encontrava-se à vontade para falar dessa  temática – 

mesmo tendo sido ministro da mais alta corte de justiça do país. Era, portanto, um homem que 
conhecia bem as engrenagens do Judiciário e que dominava o sistema legal que imperava no 
Brasil, incluindo-se aí – principalmente – a própria Constituição brasileira.

       Onde se centrava par Alberto Torres o idealismo da Constituição de 1891? No fato de 
que não se transformaram territórios, até então submetidos ao poder central, em estados que 
pudessem aderir livremente a um pacto federal como fizera a Constituição de 1777 nos Estados 
Unidos. Isto ocorreu porque esses mesmos estados, chamados no Império de províncias, 
já tinham os seus sistemas de mandonismo local firmemente estabelecidos. A adesão de 
províncias que se transformam em estados a um pacto federal era ficção, porque esses estados 
passaram a constituir uma Federação, trazendo dentro de si os vícios e os costumes políticos 
que impediam a formação de uma verdadeira Federação. A Federação no Brasil, do ponto 
de vista de Alberto Torres, era nociva aos interesses da formação de uma nacionalidade. A 
Federação não conduzia a isso. A Federação desagregava; ela  não unia. A Federação atua como 
um sistema de forças centrífugas, ao passo que o Brasil necessitava de uma força centrípeta 
que anulasse as  Tendências de desagregação que a Federação representava.

       Competia, portanto, à elite política levar a cabo o projeto de construção da cidadania e 
da Nação. Uma vez que para Torres a sociedade não tinha condições de romper o círculo do 
mandonismo local nem o aprisionamento em que se encontrava diante do peso da grande 
propriedade, restava às elites levar adiante o projeto de construir as bases para libertar a 
população do jugo econômico e político da grande propriedade. Neste participar, Alberto 
Torres fazia um chamamento aos intelectuais comprometidos com o “bem-estar nacional” 
para levarem adiante esse projeto. Ao mesmo tempo, ele assumia uma posição extremamente 
crítica ao beletrismo presente nos intelectuais. Afirmava ele:

“ Intelectuais, porém, e, em geral, homens de letras, estão longe de ocupar 
a posição que lhes complete na sociedade brasileira. Não formam, até 
hoje, uma força social.

 

A intelectualidade brasileira levou ao último extremo essa atitude de 
impassibilidade perante a coisa pública que absorção do espírito em 
estudos especulativos e o desinteresse pela vida e pela realidade habituou 
filósofos e cultores da arte” ( Torres, 1982:105-106)

       Ele alertava, assim, para o fato de que era tarefa dos intelectuais observar as necessidades 
da sociedade em que viviam para buscar alternativas aos problemas encontrados. Ressaltava, 
portanto, o compromisso das elites intelectuais para o povo e a Nação.
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       Dentro da mesma linha de raciocínio, advertia que não seria através de decretos que se 
transformariam em cidadãos indivíduos submetidos a um determinado sistema de controle de 
controle social e político iniciado no localismo, já que o voto desses não era livre. O voto desses 
indivíduos não era livre. O voto desses indivíduos correspondia aos sistemas de interesses aos 
quais eles estavam submetidos. Para se transformar o indivíduo em cidadãos, certo número de 
pré- requisitos era necessário, e esses pré-requisitos não podiam ser fornecidos por um sistema 
no qual o localismo prevalecia. As precondições necessárias para o exercício da cidadania só 
podiam existir a partir de um Estado capaz de construir a nacionalidade. Essa por sua vez, só 
poderia existir na medida em que as unidades desta nação – ou seja, os indivíduos – tenham as 
condições básicas para o exercício da cidadania; ou seja, possam exercer o seu direito de voto 
de modo livre e ligado aos temas que afetam mais diretamente os problemas.
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ESCOLA, MEMÓRIA, HISTORIOGRAFIA A PRODUÇÃO DO VAZIO

Marta Maria Chagas de Carvalho

Em 1982, por ocasião da reedição do livro que escrevera em 1963 sobre os embates entre 
republica-nos e católicos ocorridos na França no período de 1870 a 1914, Mona Ozouf afir-
mava no Prefácio: “Há anos de distância jamais se reescreveria um livro com a mesma tinta. 
Que dizer de um livro sobre a escola escrito antes de 1968, e relido bem depois! Tem-se o 
sentimento de se ter um pé de cada lado de uma grande fratura intelectual, de não mais se 
reconhecer a paisagem, de se ter de pensar de maneira totalmente diferente as relações entre 
a Escola, a Sociedade e o Estado. Nada envelheceu mais, em vinte anos do que a História da 
Escola(...)” 1.

No mesmo Prefácio, ao fazer o balanço da corrosão sofrida pelas representações da escola 
republicana francesa a partir de 1968, quando todo um arsenal teórico foi detonado contra 
a instituição, Mona Ozouf formulava algumas questões instigantes: como o relato sobre o 
enfrentamento dramático entre a República e a Igreja, que antes de 1968 se constituíra numa 
referência plena de sentido para as tomadas de posição em relação à política educacional, 
pôde foiclorizar-se. passando a constituir-se numa espécie de lenda? Que nova visibilidade 
da “forma escolar” teria emergido a partir de 1968, a ponto de alterar tão radicalmente a lei-
tura de um relato antes tão saturado de significação?

A leitura do Prefácio é muito sugestiva, mesmo se considerarmos que a artilharia detonada a 
partir de 1968 teve resposta em volumosa contra-argumentação. A “imagem que a escola re-
publicana fazia dela mesma (...) de ser uma pequena sociedade igualitária e emancipadora”2  
foi radicalmente posta em questão por todo um investimento teórico que desnudou os meca-
nismos escolares de dominação. de disciplina e de reprodução das desigualdades. Tal desnu-
damento tornou visível aquilo que, para funcionar, deveria permanecer invisível: a “forma 
escolar”, resultado da intersecção de uma pluralidade de dispositivos científicos, religiosos, 
políticos e pedagógicos que definiram a modernidade como sociedade da escolarização. A 
nova visibilidade não podia deixar de atingir as representações da escola contrapostas no 
enfrentamento de que trata o livro de Mona Ozouf. A demarcação das diferenças que organi-
za o relato do livro é anulada, na leitura, pela percepção de uma equivalência formal que dá 
indícios de uma semelhança política e pedagógica entre as escolas contrapostas, naquela luta 
de representações. Não se deixando capturar nas malhas desta recepção. Mona Ozouf mobi-
liza-se para corrigi-la: a escola de Jules Ferry se distinguiria radicalmente de sua antagonista, 
pois teria sido “o lugar onde se ganha, se consolida e se celebra a vitória do princípio repu-
blicano sobre o princípio monárquico”. 
Marta Maria Chagas de Carvalho - Professora Doutora do Departamento de Filosofia e Ciên-
cias da Educação da Universidade de São Paulo. - O artigo foi, anteriormente , publicado na 
Revista São Paulo em Perspectiva e no livro A Escola, a Republica e outros ensaios
1 OZOUF, M. L’École, l’Église et la République (1871.1914), Paris, Éditions Cana/Jean Of-
fredo, 1982.
2 Idem, ibidem, p. 9. 
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Ela teria “ensinado a República como uma forma indiscutível, quase natural, do político” 3.
A leitura do Prefácio é instigante. Não tanto por sua acuidade de dramatizar a percepção de 
um horizonte de expectativa do leitor de um livro de história da educação como o seu, mas 
pela estranheza que provoca a questão que formula, se referida à história da escola no Brasil, 
pois, neste caso, ela soa despropositada. Não porque não se tenha feito aqui o percurso de 
uma desmontagem equivalente das representações da escola a partir de 1968, mas porque tal 
desmontagem não foi, corno na França, referida a uma representação da escola em que esta 
aparecesse inequivocamente, como resultado de um projeto e de uma prática política e peda-
gógica constituídos historicamente e, como tal, avaliados e sedimentados numa memória.
Pretendo, neste artigo, reunir algumas considerações em torno do modo pelo qual sucessi-
vas estratégias deapagamento tanto no âmbito da prática dos agentes históricos, quanto na 
de seus intérpretes - têm determinado que a escola seja uma espécie de personagem ausente, 
apesar de sempre referido, da história educacional brasileira. Ao apontar para tal ausência de 
fisionomia da escola no discurso que a refere, não pretendo propor “a” escola brasileira como 
generalidade vazia a apagar as diferenças constitutivas das realidades escolares brasileiras. 
Ao contrário, pressuponho a escola como construct° histórico particular, como instituição 
produzida por práticas sociais determinadas. E é assim que se firma neste texto o propósito 
de contribuir para que a reflexão educacional não perca de vista o processo contraditório, 
através do qual a escola historicamente se constituiu no Brasil.
Hoje, um propósito como este soa também deslocado, corno o livro de Mona Ozouf. Seu 
empenho crítico na demarcação da diferença e na historicização das práticas pode parecer 
não apropriado, num tempo em que se quer a si mesmo pós-moderno. Além disso, ele não 
tem como evitar repor questões de inegável tradição iluminista. Por isso, move-se na irrisão. 
Por um lado, porque não pode escapar da constatação de que a escola está morta enquanto 
instituição capaz de reivindicar para si, até mesmo na ordem do imaginário, o monopólio da 
distribuição dos saberes e da conformação dos costumes. Por outro, porque não pode ignorar 
a desmontagem, empreendida a partir dos anos 60, das representações até então dominantes 
da escola como instituição promotora da emancipação do indivíduo e da igualdade social.
A utilização do Prefácio de Mona Ozouf neste artigo pode induzir o leitor a acreditar que 
pretendo, aqui, também relacionar a questão escolar ao estabelecimento da República. A 
hipótese de um paralelo com o caso francês seria especialmente sedutora hoje, quando, num 
plebiscito, na falta de um consenso mínimo sobre o significado de uma experiência histórica 
de um século, decide-se, sem nenhuma justificativa consistente e sem desencadear nenhuma 
reação, pôr em causa a República. Seria também muito interessante enveredar por este para-
lelo, procurando-se compreender como, especialmente no caso paulista, a praticados repu-
blicanos franceses funcionou como modelo da política escolar estatal, aquilatando-se a força 
e os limites da apropriação feita. Estaríamos, provavelmente, diante de um caso cujo exame 
evidenciaria modalidades do apagamento da memória da escola a que nos temos referido 
aqui. Por um lado, apagamento de parâmetros que, possivelmente, vêm desde então impreg-
nando de forma difusa o modo pelo qual é delimitado, nas políticas educacionais. um espaço 
de intervenção da escola. Também, por outro lado, apagamento da prática dos agentes educa-
cionais - professores, inspetores, diretores da instrução pública, etc. - aqueles “educadores à 
meia luz”, como foram denominados 4, que tomaram a sério, durante pelo menos duas déca-
das, o programa de fazer da escola o signo do progresso que a República deveria instaurar. 
3 Idem, ibidem, p. 12.
4 CATANI, O. B. Educadores à Meia Luz. Tese de doutoramento. São Paulo, FEUSP, 1989

Em ambos os casos, apagamento operado no âmbito mais geral dos discursos com que os 
vencedores de 1930 e seus colaboradores passaram a legitimar a nova ordem política, cons-
tituindo-a como ruptura que instaurava o “novo”, reservando para o “velho” a lata de lixo do 
esquecimento.
Mas não tratarei aqui desses processos. Prefiro con-centrar minha atenção nos anos 30, mo-
mento histórico geralmente privilegiado pela historiografia educacional que nele vê configu-
rado o inicio efetivo do processo de constituição do sistema escolar brasileiro.
No Brasil, é somente após a Primeira Grande Guerra que a escola começa a se impor, no 
horizonte ideológico das elites, como recurso consistente de incorporação generalizada das 
populações à ordem social e econômica. Embora a prática política dos republicanos históri-
cos tenha enfatizado a importância da educação na implantação da República, tal prática se 
inscrevia no âmbito mais amplo da prioridade concedida à imigração como recurso civiliza-
tório 5. A aposta racista no branqueamento da população como recurso desse tipo 6relativiza-
va a ênfase republicana na importância da escola na construção da nova ordem política. Indi-
ciava a extensão do conceito de cidadão articulado nos discursos em que educação, cidadania 
e República constituíam um trinômio indissociável: sua não- aplicação aos negros recém-li-
bertos e a todo um contingente de mestiços sem lugar no mercado de trabalho que se forma-
va. É com o refluxo das correntes imigratórias, determinado pela guerra e sob o impacto das 
greves operárias do final da década de 1910, que a opção imigrantista se desmistifica, fazen-
do com que a incorporação das populações excluídas por sua lógica perversa se configure 
como problema posto para a escola 7. Trata-se, agora, de “organizar o trabalho nacional” com 
o concurso de uma escola que deverá modalizar a instrução ministrada - “arma perigosa”, 
como era entendida 8 - segundo o imperativo de garantir a “ordem sem necessidade do em-
prego da força e de medidas restritivas ou supressivas da liberdade” e o “trabalho metódico, 
remunerador e salutar” 9. Não é outro sentido da “descoberta” do brasileiro doente, apático e 
degenerado, como virtual trabalhador dócil e produtivo 10, feita pelos entusiastas da educação 
na década de 20. Será tal “descoberta” que, favorecendo ampla mobilização dos educadores 
nessa década, trará à cena a geração dos chamados Pioneiros da Educação Nova.
A atuação desta geração de educadores tem sido o ponto de referência principal da historio-
grafia educacional brasileira. Não é possível ignorar-lhe a importância. Notabilizaram-se en-
quanto grupo através do lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em que 
firmaram sua defesa de um sistema único de ensino, e da escola pública, leiga e gratuita. 

Firmaram-se no mercado editorial através de obras próprias ou da organização de coleções, 
5 CARVALHO. M.M.C. de. A Escola e a República. São Paulo, Brasiliense (Col. Tudo é 
História), n. 127, 1989.
6 Ver a respeito: AZEVEDO. C.M.M. Onda Negra Medo Branco - O Negro no Imaginário 
das Elites. Século XIX. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1987. 
7 KOWARICK,I. Trabalho e Vadiagem (A Origem do Trabalho Livre no Brasil). São Paulo, 
Brasiliense, 1987. CARVALHO, M.M.C. de. Op,cit. 
8 CARVALHO. M.M.C. de. Molde Nacional e Fárma Cívica: higiene, moral e trabalho no 
projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931). Tese de doutoramento. São Pau-
lo, FEUSP, 1986 (mimeo). 
9 PENNA. B, Solução de um problema vital, In: ALBERTO, A. A. et alit. A Escola Regional 
de Meriti. Rio de Janeiro, CBPN/iNEP. 1968. p. 69. 
10 CARVALHO M.M.C. de. Op.cit.. nas notas 5 e 8.
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o que lhes possibilitou não somente fixar orientações doutrinárias no campo da pedagogia, 
como também difundir, largamente, interpretações sobre a história educacional brasileira e 
sobre o seu próprio papel nesta história. Tomaram importantes iniciativas de reforma escolar, 
ocupando postos governamentais. Organizaram-se na Associação Brasileira de Educação 11, 
que lhes serviu de suporte institucional nas lutas que empreenderam. Entre elas, destaca-se a 
mobilização pelo estabelecimento de dispositivos constitucionais que assegurassem a estru-
turação de um sistema único de ensino de acordo com os princípios firmados no Manifesto.
A importância desta geração justifica o interesse em questionar as representações que se sedi-
mentaram na historiografia educacional sobre a sua prática. Construídas preponderantemen-
te a partir da imagem que esta mesma geração dela produziu em sua intensa e hegemônica 
atividade editorial, tais representações compõem uma história na qual o investimento político 
na escola é subestimado ou descaracterizado. Esta despolitização tem também uma história, 
construída no processo complexo de elaboração de uma memória, no qual as representações 
muitas vezes dizem mais sobre as posições de quem as formula do que sobre o objeto que 
representam. Sua crítica - operada como investigação atenta ao modo como se articulam 
posições nessas representações - é fundamental. Embora este artigo não vá empreendê-la de 
modo exaustivo, nele pretendo problematizar a referida despolitização, à medida que ela tem 
obstaculizado a constituição de uma memória da escola brasileira.
Em primeiro lugar, gostaria de problematizar o uso da expressão liberalismo educacional 
brasileiro para designar as proposições pedagógicas da geração dos Pioneiros da Educação 
Nova. A designação, cuja pertinência não pretendo discutir aqui, peca por unificar ideolo-
gicamente, sob uma única etiqueta, posições doutrinárias diferenciadas, algumas vezes dis-
crepantes, construídas preponderantemente a partir de matrizes ideológicas sintonizadas, já 
desde os anos 20, com o antiliberalismo dominante. No campo da produção historiográfica 
sobre a educação no Brasil, esta relação entre o chamado movimento de renovação educacio-
nal dos anos 20 e 30 e a constituição concomitante de uma matriz autoritária de pensamento 
sobre o pais tem sido pouco registrada. Prevalece uma interpretação do movimento em que o 
autoritarismo fica enclausurado em suas manifestações mais radicais 12. Com isto, fica obscu-
recida a presença de concepções de inegável recorte autoritário no modo como esta geração 
tendeu a conceber o papel da escola na sociedade brasileira: obra de moldagem de um povo, 
matéria esta informe e plasmável, a ser desencadeada por uma elite que se auto-investiu de 
poder e autoridade para promovê-la; obra necessária de direção e controledos processas de 
transformação social; obra de homogeneização com vistas à conformação de uma naciona-
lidade; obra de hierarquizaçãodos indivíduos que viabilizasse a “organização do trabalho 

11 A Associação Brasileira de Educação foi fundada em 1924, no Rio de Janeiro, por um gru-
po de intelectuais, na sua maior parte engenheiros lormados pela Escola Politécnica, como 
‘órgão de opinião das ciasses cultas’ interessado no debate sobre educação e na propaganda 
civica da ‘causa educacional”. Alcançou projeção nacional devido às Conferências Nacionais 
de Educação que promoveu a partir de 1927. Em 1932, passa a ser controlada pelos Pionei-
ros da Educação Nova, com o êxodo do grupa católico nela também sediado anteriormente.
12 No caso. o autoritarismo é alribuído ao grupo católico que foi antagonista dos Pioneiros, 
nos anos 30. O que fica obscurecido com esta atribuição é a presença difusa de concepções 
que, sedimentadas nos debates promovidos pela Associação Brasileira deECucaçãonos anos 
20,conlinuaram a impregnar pensamento e a prática dos grupos em relação de antagonismo. 
nos anos 30.  

nacional” 13.
Em segundo lugar, gostaria de problematizar o modo pelo qual o movimento pela Escola 
Nova, que teve nos chamados pioneiros seus principais protagonistas no Brasil, é prepon-
derantemente tratado. Costuma-se dar uma definição prévia de Escola Nova, que é constru-
ída pela referência às formulações escolanovistas estrangeiras, para, a seguir, localizar suas 
manifestações brasileiras. Propostas enquanto manifestações locais de um modelo que lhes é 
exterior e dotado de univocidade de sentido, as proposições esco/anovistasinvestigadas não 
são caracterizadas como formulações que, a partir de inserções sociais e políticas determina-
das, apropri-am-se das doutrinas estrangeiras segundo vários posicionamentos que produzem 
um valor de uso específico, mas são descaracterizadas, aparecendo apenas como mimetismo 
ou desvio do modelo. Desta forma, seus formuladores são caracterizados como reformado-
res bem intencionados, mas ingênuos, porque ignorantes das realidades sociais brasileiras. 
Suas iniciativas de remodelação do aparelho escolar são insuficientemente compreendidas, 
pois são pensadas como ilustrações de um modo sui-generisde aplicação, necessariamen-
te condenado ao fracasso. de idéias e doutrinas estrangeiras que, por estas plagas, estariam 
irremediavelmente deslocadas. A escola, objeto de suas intervenções reformadoras, perma-
neceria inexplicadamente incólume. Assim, fica preterido qualquer esforço de compreensão 
do processo histórico de constituição da escola brasileira a partir do exame dos interesses e 
posições articuladas nas apropriações que fizeram estes educadores das proposições escola-
novislas es-trangeiras. E, com isto, são sedimentadas representa-ções que despolitizam a sua 
prática.
Em artigo publicado em 1989 14, ocupei-me de uma destas representações: a veiculada na 
versão de Fernando de Azevedo sobre o movimento educacional brasileiro dos anos 20 e 30, 
elaborada na posição de intelectual comprometido com a política cultural do Estado Novo 
e de escritor de uma obra de síntese como A Cultura Brasileira. Esta versão foi lida, na re-
cepção dominante, como um relato não perspectivado, devido a um horizonte de expectativa 
pouco atento às estratégias discursivas de apagamento das posições a partir das quais Aze-
vedo constrói sua narrativa. Minha escolha não foi, então, por isto, aleatória. Tratava-se de 
apanhar, em um de seus movimentos, o processo de fundação de uma memória sobre a práti-
ca político-pedagógica da chamada geração dos Pioneiros da Educação Nova nas décadas de 
20 e 30, tendo em vista que a sua versão sobre a importância e o caráter desta prática, assim 
como sobre os impasses e desafios que a configuraram, tem sido até os dias atuais ampla-
mente retomada na historiografia educacional brasileira.
Naquele artigo, chamei a atenção para os procedi-mentos discursivos que, no texto de A Cul-
tura Brasileira, operam o esvaziamento político das proposições peda-gógicas formuladas no 
debate que se processara em torno do tema Escola Nova. Posicionando-se como intelectual 
interessado na legitimação da política edu-cacional do Estado Novo, Azevedo apresenta-a 
como coroamento de anseios de modernização e homogenei-zação sócio-cultural, que foram 
amplamente partilhados no Movimento de Renovação Educacional que se iniciara nos anos 
20. 
Construindo sua narrativa pela montagem de uma polarização entre o “novo” e o “velho”, 
o discurso de Azevedo produz um relato apologético dos acontecimentos que teriam tido “o 
13 CARVALHO, M.M.C. de. Molde Nacional e Fõrma Cívica... Op. cit.
14 CARVALHO. M.M.C. de. O novo, o velho e o perigoso: relendo a Cultura Brasileira. 
Cadernos de Pesquisa. São Paulo. Fundação Carlos Chagas/ Cortes, n.71, novembro de 
1989. 
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seu ponto culminante no golpe de estado e na Constituição de 1937” 15. Nesta polarização, 
captura o embate travado no campo doutrinário da pedagogia nos anos 30. Tudo que seu dis-
curso não enquadra como oposição entre tradicionalistas e renovadores é remetido para uma 
“zona de ‘pensamento perigoso16, em torno da qual produz censura ou silêncio. Assim, aque-
le embate é descaracterizado enquanto conflito de posições nitidamente demarcadas num 
território político: o da luta ideológica pelo controle do aparelho escolar.  que o discurso su-
prime é que, nesta luta, era um programa de “organização nacional através da organização da 
cultura” 17, largamente sedimentado nos debates educacionais dos anos 20, que se fraturava 
em duas es-tratégias rivais. Em ambas, tinha importância fundamental a questão do controle 
ideológico dos professores, concebidos como “organizadores da alma popular” 18. E, por isso, 
as estratégias tinham, no campo doutrinário da pedagogia, um território privilegiado, já que 
era nele que a adesão do professor era obtida e que sua conduta era normativizada.
O esvaziamento político operado no discurso de Azevedo não foi ainda suficientemente ques-
tionado na produção acadêmica sobre a educação no Brasil. Ao contrário, sob este aspecto, 
sua versão tem sido amplamente retomada na historiografia educacional. Ela ecoa, por exem-
plo, na tese de Jorge Nagle sobre a emergência do técnico em educação na década de 20. 
Esta tese teve grande acolhida nos meios acadêmicos, contribuindo para o fortalecimento de 
um justificado esforço de pôr fim à tendência que, nas décadas de 50, 60 e 70, em nome de 
um tecnicismo triunfante, assumido como neutralidade em matéria de educação, esvaziava 
a discussão sobre o sentido político dos procedimentos pedagógicos. Nessa operação, eram 
autonomizados como produtos cuja utilização ficava ao gosto do consumidor, geralmente 
regulado este pela lógica da eficiência num mundo administrado, quando não pelos impera-
tivos da ditadura do momento. Mas a tese de Nagle também contribuiu para o esvaziamento 
referido, uma vez que reforçou o entendimento, bastante generalizado nos meios acadêmicos 
e a meu ver equivocado, de que historicamente, no Brasil, a educação muito raramente se 
configurou para os chamados educadores profissionais como estratégia política consistente 
de intervenção social. Este entendimento, associado a representações do intelectual brasilei-
ro como personagem sempre bem intencionado nas suas iniciativas de reforma social, mas 
sempre fracassado, porque sempre esquecido das realidades nacionais e sempre ingenuamen-
te voltado para modelos e fórmulas estrangeiras, produz um efeito perverso: reforça o mesmo 
comportamento intelectual criticado por constituir uma espécie de vazio de referência histó-
rica para o debate político em torno da educação.
É inegável que, nos anos 20, registra-se no Brasil um notável crescimento, no mercado edi-
torial e nos órgãos estatais, do espaço de atuação de um novo personagem: o especialista em 
educação. Este cresci-mento é demonstrado à exaustão no trabalho de Nagle, Educação e So-

15 AZEVEDO. F. A Cultura Brasileira. Rio de Janeiro. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica, 1943. p. 414.
16 Idem. ibidem. p. 402. 
17 A expressão é utilizada por Lourenço Filho em discurso de abertura da Vil Conferência 
Nacional de Educação para referir-se à campanha desencadeada pela Associação Brasileira 
de Educação desde os anos 20. São Paulo em Perspectiva, 7(1)10-15, janeirofrnarço 1993.
18 A expressão é de Alba Carizares Nascimento e foi utilizada em tese por ela defendida na 
Segunda Conterência Nacional de Educação. realizada em Belo Horizonte, em novembro 
de 1928. De forma inusitada, sua tese, que tratava da educação moral para normalistas, foi 
aplaudida de pé. 

ciedade na década de 192019. Mas a constituição deste domínio especializado de intervenção 
não se dá, como sustenta Nagle, como despolitização do campo educacional. Ao contrário, 
como penso ter evidenciado em trabalho sobre a organização dos educadores na década de 
20 20, ele se dá no campo de uma intensa mobilização política interessada na estruturação de 
mecanismos de controle e modernização social que deveriam viabilizar a convivência inter-
classes no espaço da cidade e no tempo da produção/expropriação capitalista. Se a linguagem 
desta mobilização foi formulada na retórica cívica de uma vasta campanha pela “causa edu-
cacional”, isto não significou ausência de projeto político. Ao contrário, era justamente atra-
vés dos rituais cívicos que a “causa educacional” se formulava como programa político de 
organização da nacionalidade.
A constituição das questões educacionais em matéria técnica, no sentido proposto por Nagle, 
deu-se em momento posterior e parece ter sido o resultado de estratégias políticas interessa-
das na consolidação de alianças que a despolitização da questão educacional podia assegu-
rar. Passada a contenda que opôs, nos primeiros anos da década de 30, católicos e pioneiros, 
interessou caracterizar a aguerrida mobilização educacional católica, ern que havia estado em 
jogo a luta pelo controle da orientação doutrinária da escola, como questão relativa apenas 
a assunto religioso 21. No mesmo processo de despolitização, foram também silenciados os 
traços mais polêmicos das proposições escolanovistas pelo concurso da retórica conciliatória 
de seus simpatizantes e da beligerância de seus adversários. Desta maneira, ainda durante 
o Governo Provisório, coube à militância educacional católica apagá-los, pasteurizando a 
“nova pedagogia” num discurso morno, que a reduzia a uma espécie de manual de bom com-
portamento docente conformado ao dogma religioso. Depois, no Estado Novo, foi a vez dos 
agentes educacionais instalados nos órgãos governamentais apropriarem-se da retórica esco/
anovista, avançando proposições genéricas sobre a educação do “novo homem” para o “novo 
Estado”. O que se perdeu, neste processo, foi a memória do que significaram, enquanto estra-
tégias de intervenção política de transformação da escola, as proposições escolanovistas.
A plasticidade do discurso escolanovista, objeto de tantas apropriações, evidencia a impor-
tância de investigações interessadas em resgatar seu significado político, contextualizando-o 
nas iniciativas de reforma dos sistemas públicos de ensino da chamada geração dos Pioneiros 
da Educação Nova.
Em trabalhos que focalizam a gestão de Anísio Teixeira à frente do Departamento de Edu-
cação do Rio de Janeiro, Clarice Nunes realiza um brilhante esforço nesta direção22. Aponta 
para o modo como Anísio se apropriou de um certo repertório pedagógico comum à sua ge-
ração, subvertendo-o a ponto de fazer com que sua gestão à frente do Departamento acabasse 
19 NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo/Rio de Janeiro, EPU/
Fundação Nacional de Material Escotar, 1974.
20 CARVALHO, M.M.C. de. Molde Nacional e Fôrma Cívica... Op. cit. 
21  É o que faz. por exemplo, a narrativa de Fernando de Azevedo já referida neste artigo. 
Interpretação oposta pode ser, por exemplo, encontrada em: CUNHA, N. da. A Revolução e a 
Educação. Rio de Janeiro, Diário de Noticias.
1932.
VAN ACKER, L. Escola Nova e comunismo. In: COFIREA, A. (org.). O Sr.Fernando de 
Azevedo, a sua Sociofogite Aguda e do mais que lhe Aconteceu. São Paulo. Centro D. Vital, 
1936. 
22NUNES, C. Anísio Teixeira: a poesia da ação. Tese de doutoramento. Rio de Janeiro. De-
partamento de Educação da PUC-Rio. 1991 (mimeo). 
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por ser avaliada como “uma estratégia de oposição dentro da estratégia oficial e, como tal(...) 
combatida e interrompida” 23. Na sua prática de reformador da instrução pública nos anos 30, 
por exemplo, os usos da estatística, pedra de toque da racionalização dos procedimentos de 
gestão escolar no período, viabilizaram a construção de um espaço escolar onde eram desti-
nados os mesmos serviços educativos a ricos e pobres. Em vez de confirmarem a convicção, 
largamente partilhada nos meios educacionais, a respeito de uma “irracionalidade” das mas-
sas que teria correspondência nas medidas do desempenho escolar possibilitadas por testes 24, 
serviram ao propósito de equalizar as oportunidades educacionais, pedra de toque do libera-
lismo educacional. Por sua vez, a ênfase dada ao preceito do self-government, na apropriação 
que fez Anísio do repertório esco/anovista, e sua introdução em algumas escolas secundárias 
foram decisivas para que sua gestão fosse avaliada como “estratégia de oposição dentro da 
estratégia oficial”. Pois, o que se questionava “era a noção de uma desigualdade inevitável 
e residual presente, naquele momento, na visão da própria sociedade e que se expressava 
no projeto repartido de educação do governo federal (para as massas e para as elites)” 25. A 
experiência do self-government, realizada em espaços escolares que abrigavam sob o mesmo 
teto alunos “abastados” e “remediados”, coloca¬va em questão, como observa Clarice Nu-
nes, “catego¬rias socialmente instituídas e borrava fronteiras sociais. afetando a demarcação 
de espaços freqüentados por sujeitos de diferentes classes” 26.
O trabalho de Clarice Nunes aponta-nos para a possibilidade de aquilatar melhor a impor-
tância da geração a que pertenceu Anísio Teixeira, através de investigações que enfrentem o 
desafio de interpretar o seu discurso à luz das iniciativas de reforma do sistema escolar que 
tomou. E se fazê-lo, de modo a demarcar as diferenças nos usos que cada um de seus inte-
grantes fez do repertório esco/anovisla. O caso de Anísio provavelmente aparecerá como 
o mais discrepante do molde autoritário que conformou o “entusiasmo pela educação” e o 
“otimismo pedagógico” 27 que contagi¬aram esta geração desde os anos 20. Investigações 
deste tipo podem-nos evidenciar os limites da prática desses agentes: limites dados no reper-
tório de que dispunham para a formulação de objetivos, identificação de problemas e cons-
trução de estratégias para enfrentá-los; limites dados na extensão do apoio de seus aliados; 
limites postos pelos inimigos que fizeram e limites dados na resistência que a sociedade lhes 
23 NUNES,C_História da educação brasileira:novas abordagensde velhos objetos. Teoria e 
Educação, Dossiê: História da Educação. Porto Alegre. Pannonica. n. 6. 1992, p. 177. 
24 Idem. ibidem. p.166. 
25 Idem, ibidem. p. 169.
26 Idem. ibidem, p. 168. 
27 As expressões são de Jorge Na glo, embora este autor não atribua a elas o mesmo senti-
do que ganham neste texto. Aqui, insisto numa interpretação bastante distanciada da sua, a 
respeito dos movimentos educacionais que as expressões designam. Primeiramente, por não 
aceitar sua tese de que, na passagem do ‘entusiasmo’ para o “otimismo”, teria ocorrido uma 
despotitização do campo educacional. Em segundo, por considerar que ambos os movimen-
tos estiveram fortemente impregnados pelas formulações autoritárias de intelectuais que, nos 
anos 20. se propuseram a ‘pensar° Brasil”. distanciando-me da leitura de Nagle. Ver a respei-
to do sentido que Nagle atribui a estas expressões: NAGLE, J. Op.cit.
NAGLE, J. A educação na primeira República. In: FAUSTO, B. (dir.). O Brasil Republica-
no - Sociedade e Instituições (1889-1930). História Geral da Civilização Brasileira. Rio de 
Janeiro-São Paulo. DIF EL, 1. 111, v.2. 1977.
  

ofereceu. Só a referência a estes limites é que nos permite compreen-der adequadamente a 
apropriação que fizeram dos preceitos escolanovistas-, o modo como tais preceitos foram uti-
lizados como ferramentas de transformação da realidade escolar. E só a identificação destes 
limites é que nos pode possibilitar compreender que a escola, além de ser o produto histórico 
das práticas dos agen¬tes que no seu saber-fazer quotidiano a constroem, tem também uma 
história na qual ela se configura como campo de lutas em que se contrapõem saberes espe-
cializados que normativizam aquelas práticas. Narrar esta história implicará recusar a tese, 
repetida à exaustão, de um abismo intransponível entre idéias, projetos, discursos e realidade 
escolar, que seria constitutiva de nossa (não)história educacional. E, com isto, deixar de su-
por que a escola tenha permanecido incólume às iniciativas, plurais, de modelá-la.
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DANÇA, TERAPIA E EDUCAÇÃO: CAMINHOS CRUZADOS *

Clarice Nunes**

Deixa ir a flor! 

Deixa-a ser asa, espaço, ritmo, desenho, música absoluta, 

Dando e recuperando o corpo esparso, 

Que indo e vindo se observa e ordena. 

E escuta 

Meu contato com a dança aconteceu tardiamente. Condicionada a uma rotina ininterrupta de 
trabalho intelectual, praticamente toda a minha vida dediquei meu tempo à leitura e à escrita. 

As primeiras letras foram aprendidas com esforço. O prazer de ler foi chegando aos poucos.  
Acabei me tornando uma leitora/escritora profissional. Mas à medida que esse prazer aumentava 
e abracei o ofício de professora e pesquisadora ampliavam-se as horas de imobilidade a que 
fiquei submetida. Cultivava dores nas costas, na nuca, no dorso, nos quadris e nos olhos. O 
meu corpo disciplinado habituou-se a um padrão de movimentos demasiado pequenos, lentos, 
com grande concentração de energia na cabeça, na garganta, na parte superior do tronco e nas 
mãos. Recuperar o contato com meus pés, pernas, coxas e quadris, costas, todas essas partes 
esquecidas de mim, só foi possível através da dança. A vivência do Movimento Harmônico 
no espaço Coringa/Rio Abierto e as práticas de dança e de conscientização do movimento 
na Escola Angel Vianna abriram caminho para um intenso processo de reeducação de mim 
mesma.

___________________________

* Este texto foi publicado como capítulo de livro organizado por Maria Julieta Calazans et al. 
Dança e Educação em Movimento. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

** Doutora em Ciências Humanas/Educação pela PUC Rio e Terapeuta Corporal. 

http://www.terapiacorporal.ywy.com.br 
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É a partir dessa experiência vivida que ouso, neste texto, apontar algumas reflexões que fui 
construindo sobre esse espaço de risco, essa corda lançada sobre o abismo, estirada entre a 
dança, a terapia e a educação. Daí também me atrevo a falar do educar-se como um modo 
de relacionar-se com o próprio corpo, buscando recuperar o sentido lato da palavra grega 
pedagogia: viagem das crianças. 

Nenhum aprendizado abre mão da viagem. Afinal, educar-se é sair do corpo da mãe e 

ganhar o mundo contando com suas próprias forças, expondo-se ao outro, às vezes de 

forma agudamente dolorosa, já que para sentir o corpo, acordá-lo, é preciso estruturar-se, 
descolar-se dos papéis desempenhados e de todas aquelas palavras que não são propriamente 
nossas, mas da autoridade dos outros em nós. Reeducar-se então significa calar em nós os 
discursos sobre o corpo que nos estreitam e nos controlam e simplesmente escutarmos a nós 
mesmos. 

Nessa escuta dos processos internos, do ritmo de expansão e recolhimento que existe em cada 
célula começa a dança. A dança se inicia, portanto, com a liberação dos códigos internalizados, 
com formas de fazer que nos forneceram desde que nascemos e que reproduzimos desde então. 

Para mim a dança só pôde emergir a partir da consciência do mal uso que fazia de mim mesma. 
Com espanto fui superando meus próprios preconceitos, sobretudo o de que um adulto de 
terceira idade e mesmo o deficiente físico estão impedidos de dançar. Esse novo lugar de 
percepção leva à uma radical compreensão de que a diferença não é desvio e de que o corpo 
humano, independente de suas limitações, e até por conta delas, pode ser vivido e tratado na 
sua singularidade, na verdade do seu desejo, da sua sensibilidade, dos seus gestos, o que é 
devastador para tudo o que conspira contra a vida sem significado. 

Viver a superação do preconceito passa pela desconstrução da pedagogia que atravessa o nosso 
corpo e que não só nos inventou, mas forjou o modopelo qual tratamos um ao outro. É preciso 
tempo, paciência e perseverança para aceitar o que a nossa musculatura conta sobre a nossa 
história de vida, nossas alegrias, tristezas, 

Acolher-nos com respeito e amor não é tarefa fácil. frustrações e fantasias. Afinal, o que 
expresso diz o que sou, como penso e me sinto. Mesmo quando pretendemos ocultar nossos 
processos internos não conseguimos controlar todas as manifestações do nosso corpo. Isso é 
realmente assustador! É também uma benção, já que essas manifestações, se acolhidas, podem 
nos despojar de imagens que acumulamos sobre nós mesmos e que carregamos com peso e 
culpa. 

Conhecer nosso corpo requer uma disciplina interna que remete ao socrático conhece-te a 
ti mesmo. Requer também o exercício da democracia, pois as diferenças estão no ponto de 
partida de todos aqueles com quem dançamos, com suas histórias, experiências, expectativas e 
possibilidades corporais, mentais e emocionais bastante específicas. Acolher-nos com respeito 
e amor não é tarefa fácil. As diferenças acabam gerando conflitos que precisam ser negociados. 

Lidar com diferenças sem hierarquizá-las é uma lição estupenda de vida. Nesse sentido, o 
trabalho educativo realizado na dança é eminentemente crítico dos valores sociais, usos e 
costumes que tiranizam o ser humano e impedem sua expansão como sujeito e agente social. 

Quando pesquisamos nosso movimento estamos simultaneamente provocando uma reeducação 
dos sentidos, dos sentimentos e da própria razão. Estamos ressignificando o corpo como agente 
irradiante, primeiro e principal de todo o processo educativo, de todo processo de reconstrução 
da experiência vivida em níveis cada vez mais refinados e inteligentes. A questão é como 
levar essa possibilidade para a escola comum sem deixar que a engrenagem escolar abafe as 
possibilidades de criação e de liberação que a dança traz, já que boa parte da escolarização se 
apoia na arte do convencimento e do controle. 

Nesse texto, cujo ponto de partida é a minha própria experiência na redescoberta do meu corpo e 
que traz, portanto, as marcas das possibilidades e limitações do meu processo de aprendizagem 
com a dança, sinalizarei o que sinto e penso diante dos caminhos que se cruzaram em minha 
vida: a dança, a terapia e a educação. Trato de mover-me num terreno fronteiriço, num espaço 
híbrido. 

A EDUCAÇÃO PELA DANÇA: REORGANIZAÇÃO CORPORAL E CRIAÇÃO 

No espaço da dança lidamos com o corpo como referência direta da nossa existência mais 
profunda e esse fato traz em si uma dimensão terapêutica, como assinala Klauss Viana (1990). 

Pela observação e percepção dos movimentos mais simples iniciamos um trabalho de 
sensibilização, sutil mas de grande efeito. Mais importante do que a aprendizagem de qualquer 
técnica corporal, compreendo agora, é o trabalho de conscientização do corpo, das tensões que 
ele guarda, dos bloqueios que o impedem de seguir o fluxo da vida. 

Dançar, sentindo e pensando, é vivenciar uma maior consciência do sentido e da torsão dos 
ossos, do movimento das articulações, das cinturas escapular e pélvica e da relação entre 
ambas, do tônus e deslizamento muscular, da sensibilização da pele. Dançar é trabalhar com 
transferência de apoios, com a percepção do peso, da direção, com micro e macro movimentos, 
com alteração de planos, de intenções, de intensidade. A mudança mais perceptível para mim 
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no meu trabalho com a dança foi a reorganização dos pés. Passei a apoiá-los mais no chão, 
pois o meu padrão anterior era o dos “pés assustados”, pés que se agarravam ao solo. Percebi 
que nos movimentos que exigiam maior equilíbrio, por exemplo, quando erguia uma ou outra 
perna, tendia a cair no padrão o que dificultava a execução, que se torna bem mais facilitada 
se todo o pé relaxa e proporciona o apoio necessário. Meus pés que eram praticamente frios 
ganharam calor, como evidência da maior oxigenação levada pelo sangue. Fui conquistando, 
com a dança, não só um maior pouso do pé inteiro, mas também maior força e flexibilidade do 
tornozelo, metatarsos e dedos. 

Minhas pernas, na minha história pessoal, sempre foram menos exigidas. Creio que, por essa 
mesma história, desenvolvi muito mais o movimento de preensão, do que o de locomoção. 

A dança me proporcionou uma melhoria da sensação de peso nos membros inferiores e a 
necessidade de tornar coxas e pernas mais independentes dos ilíacos e da bacia. Com surpresa 
descobri que minha articulação coxo-femural esquerda é bem maior do que a direita. Perceber 
o volume da bacia com as mãos foi outro espanto! Espaços internos e volumes foram vivências 
totalmente novas, assim como a descoberta do foco do olhar para o equilíbrio. As aulas de 
dança me ajudaram a localizar o centro do meu corpo e a descobrir que todo gesto é criado a 
partir da sustentação, da resistência e da projeção. Para minha satisfação tornei-me mais segura 
da existência das minhas costas, assim como da força dos meus músculos paravertebrais. A 
percepção do tórax melhorou: as costelas se encaixam melhor quando expiro e a coluna dorsal 
passou a se mover com maior desenvoltura. Fui corrigindo o encurtamento entre a cintura 
escapular e as cristas ilíacas, que acarreta o fechamento da parte frontal do corpo e uma posição 
não só de abandono, mas de “esmagamento” do tronco de cima para baixo, em parte herança 
do gesto contínuo de estar debruçada sobre os livros. Ampliar esse espaço melhorou minha 
respiração e me obrigou a olhar mais para o espaço. Dá, agora o sinto com mais clareza, uma 
sensação de maior leveza. 

Noto ainda que apesar de toda a minha face corporal posterior estar mais alongada, a parte 
superior (tronco para cima) é mais alongada do que a parte inferior (pernas). Do ponto de vista 
muscular minha tendência, pela história de vida, é a hipotonia. É difícil para mim perceber, na 
textura muscular, a oposição das rotações. Sinto que um caminho é sensibilizar a pele para que, 
em meus músculos, a presença dessas rotações seja maior. Em todos os exercícios de toque 
que realizei em aula os movimentos cruzados foram importantes para passar essa informação. 
De outro lado, considero ainda necessário desenvolver um pouco mais de força muscular. 

Esta sucinta narração de uma nova percepção corporal que fui construindo através da dança 
me permite afiançar que ao mudar minha relação com meu corpo mudei a relação com o meu 
entorno, com o meu mundo. Minhas prioridades se alteraram. Essa necessidade de engajamento 

total, de presença, que a dança solicita vai nos liberando da imagem que 

Para minha satisfação tornei-me mais segura da existência das minhas costas, assim como da 
força dos meus músculos paravertebrais. construímos sobre nós mesmos e da postura com a 
qual aprendemos a enfrentar o mundo. Afloram emoções recalcadas pelas convenções e pelos 
condicionamentos sociais. Essa dimensão terapêutica vai nos mostrando que vivemos melhor 
com o desenvolvimento da própria coordenação, com o emprego adequado da força, com a 
abertura de espaços internos, com uma respiração mais livre, com a aceitação do próprio corpo 
do qual não podemos fugir. Afinal, é com ele que habitamos o cotidiano e ganhamos o pão 
nosso de cada dia. No momento em que dou espaço para que meu corpo se manifeste como 
um todo, com todos os seus conteúdos da vida orgânica, psíquica e afetiva posso ganhar certo 
distanciamento das emoções para transformá-las em forma. A forma não é o início da dança. 
Pelo contrário, é o produto de todo um trabalho. 

A forma se constitui em situações sistematizadas ou no improviso, desprovida de qualquer 
intelectualização ou padrão de beleza, seguindo uma das leis mais importantes da natureza: a 
economia de esforço. Todos os trabalhos de criação individuais e coletivos dos quais participei 
me agradaram, menos pelo valor artístico que a eles possa ser atribuída e mais pela tradução 
humana da expressão de mim mesma. Fui ludicamente criando uma galeria de personagens 
dançantes. Fui dialogando com uma infinidade de objetos, tão diferentes, quanto bancos e 
máscaras. Um dos exercícios que mais prazer tive em realizar foi o de recriar múltiplos e 
diferentes usos para um objeto. Escolhi uma pazinha de lixo. E aí veio o personagem e um dia 
em sua vida. Intitulei o trabalho de Deolinda’ s day e a pazinha se transformou em espelho, 
que, raquete de tênis, tábua de carne, facão, frigideira, mata-mosquito, mãozinha que coça as 
costas, cartaz de protesto, sorvete, viola, bilhete amoroso, etc...Todo um enredo foi se forjando 
ao som de uma canção especialmente escolhida e um conjunto de emoções foi se desenhando 
num simples percurso coreográfico. Esse é apenas um exemplo de inúmeras situações criativas 
que me proporcionaram grande alegria de realização. Não esqueço a deliciosa sensação de 
dançar de olhos fechados com a proteção do grupo, o que me proporcionou uma experiência 
de grande intensidade graças ao contato com a resistência do ar. 

A aprendizagem pela dança, que significou para mim a reeducação do corpo, vai trazendo, 
aos poucos, a integração entre o que pensamos, sentimos e expressamos. Vai articulando 
nosso corpo orgânico, com nosso corpo mental e emocional, com nosso corpo sem órgãos 
(CsO), na expressão de Deleuze e Guattari. Para quem, como eu, já achou o movimento físico 
penoso e quase “impossível” dançar, ter vivido essas experiências foi um privilégio e me 
proporcionou a convicção de que a “minha forma” é decorrente do trabalho que realizo com 
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todos os meus corpos, do mais denso aos mais sutis. Caminho, procurando me desarmar dos 
meus preconceitos, dos meus próprios constrangimentos, da limitação que me autoinflingi 
por tanto tempo e invisto não só em minhas possibilidades físicas, mas sobretudo em minha 
flexibilidade emocional e mental. 

Como afirma Klauss Vianna: Um corpo inteligente é um corpo que consegue se adaptar aos 
mais diversos estímulos e necessidades, ao mesmo tempo que não se prende a nenhuma receita 
ou fórmula preestabelecida, orientando-se pelas mais diferentes emoções e pela percepção 
consciente dessas sensações (1990, pp. 113-114). 

Estou no segundo estágio da conquista de meu próprio corpo. O primeiro foi a desestruturação 
psíquica para acordá-lo. Nesse segundo momento já me percebo acordada. Estou descobrindo 
o chão, germinando, criando raízes. Aprendi com a dança a não abrir mão sobre a total 
responsabilidade pelo meu processo e, ao mesmo tempo, me deixar conduzir pelas situações 
que a vida me oferece. 

UMA OUTRA COMPREENSÃO DA SUBJETIVIDADE E DA EDUCAÇÃO A PARTIR 
DA DANÇA 

Dançar é aprofundar o sentimento e o conhecimento da vida do corpo retratada por experiências 
sensoriais, imagéticas, emotivas, impregnadas do saber dos sabores. As sensações não têm 
necessidade de justificativas ou provas. Elas são como aparecem. Nem mais, nem menos. 
Nada acrescentam ou retiram. Sensações que nascem do contato com efeitos ou emanações 
dos sujeitos e objetos às quais dizem respeito. Agora dá para entender um pouco mais a 
proposição do “ (...) desejo como intensidade contínua. Desejos que visam a manutenção de 
uma intensidade, e não a descarga ou à conquista de um objeto externo, desejos que preenchem 
a si mesmos e constroem seu campo de imanência” (Costa, 1996, p. 98). 

Com Deleuze e Guattari aprendo a não pretender alcançar qualquer gesto fundador de uma 
“teoria do sujeito”. Não há pontos fixos, substâncias, essências, origens, centros. Há apenas 
linhas, intensidades, energias, conexões, combinações. Essa concepção abala profundamente 
as bases da chamada “pedagogia crítica” que pode ser sintetizada na fórmula da “formação 
da consciência crítica”. Em outras palavras: é ilusório crer que haja um núcleo essencial de 
subjetividade para ser manipulado pedagogicamente. Não há, portanto, como pretende a 
pedagogia crítica, uma teoria totalizadora. 

Foi difícil mergulhar na tensão das experiências vividas. Pensei em desistir. Recuava e voltava. 
Vivi dias inteiros chorando, literalmente. 

Habitei momentos de total desamparo, perdida no emaranhado novelo dos sentimentos de 
vida e de morte. da sociedade. O sujeito cartesiano está morto. Inaugura-se, pelo abandono do 
paradigma substancialista do indivíduo, uma subjetividade entendida enquanto polifonia, como 
constituição processual e recorrente, trabalhada por agenciamentos coletivos de enunciação e 
por ritornelos (Costa, 1994, p. 64). Uma subjetividade entendida também como repertório dos 
sensos de eu constituído desde a infância e que configura modos de organização operantes por 
toda a vida. 

A concepção de CsO me permitiu avançar para além da experiência de acumulação, de 
sedimentação, da coagulação, que impõe formas, funções, ordenações hierarquizadas, para 
criar a possibilidade de conectar-me a intensidades que me atravessam e constituem. No início 
dessa jornada a divisão corpo/mente, organismo/CsO foi vivida com grande conflito, dúvida, 
medo. Foi difícil mergulhar na tensão das experiências vividas. Pensei em desistir. Recuava e 
voltava. Vivi dias inteiros chorando, literalmente. 

Habitei momentos de total desamparo, perdida no emaranhado novelo dos sentimentos de vida 
e de morte. Descobrir meus eus larvares, a vibração do meu corpo e minha potência para a 
vida tem constituído insólita viagem. Nessa viagem os sentimentos que impregnaram a minha 
busca foram expressos de vários modos : desenhos, dramatizações, poesias e, sobretudo, pelos 
movimentos do corpo. A princípio, busquei a integração de uma forma rígida. Era grande a 
dificuldade em lidar com meus próprios fluxos de intensidade, com as micro-percepções e 
experiências que constituíam meu mundo, mas um mundo que até então permanecia secreto e 
invadido pelo receio da insanidade diante de uma razão que se fortaleceu, mas que se tornou 
abusiva. 

Usei meu CsO, sobretudo, na construção de personagens: a bailarina que cai, a borboleta 
imóvel, a manequim, o palhaço, o surfista, a debochada, São Cristóvão, a velha da hora, o 
ladrão, o mendigo, dentre tantos outros. 

Experimentar artistica e terapeuticamente essas formas significou transitar entre diferentes 
plásticas sem colar-me à nenhuma. Esse exercício construiu um novo estado interno, que pode 

Não há posse do eu. Há abandono. ser chamado de atenção sustentada, sem qualquer julgamento, 
de onde eu observo o que se passa com cada um desses artifícios de criação que sou eu mesma.

É algo extraordinário pois se adquire, com essa prática, a capacidade de entrar dentro da coisa 
que se observa, de fundir-se a ela, de penetrar nas suas qualidades expressivas que sugerem 
motivos, intenções e gestos, seguindo adiante. Não há posse do eu. Há abandono. Nossa mente 
se transforma em foco que conecta outros focos dentro de nós mesmos, ao nível do sentimento, 
da intuição, da sensação, dos níveis fisiológicos de funcionamento do próprio corpo. A atenção 
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sustentada, parece-me, connecta os dois hemisférios cerebrais, funcionando como chave que 
abre simultaneamente para dentro e para fora. 

Ao escrever, pintar, compor uma música ou uma coreografia, cada momento, cada gesto, refaz, 
redireciona tudo o que se passou antes; se perde, ou se retoma em outro gesto, e a totalização 
poderá nunca chegar, e tudo perder-se como se nunca tivesse acontecido. Ou, ao contrário, 
de algum modo, ganhar uma conclusão, fechar-se, e então passar a existir como um objeto 
nomeado, com seus limites, sua forma (Costa, 1994, p. 29). 

Abraçar essa possibilidade é desvencilhar-se da lógica binária e das relações biunívocas que 
dominam o pensamento e que a metáfora da árvore encarna. O pensamento arborescente tem 
um centro, uma base, uma raíz que sucessivamente se desdobra. Essa lógica foi admiravelmente 
consolidada pela Enciclopédia, o maior empreendimento do século XVIII, que classificou de 
um modo detalhado o conhecimento humano. Não por acaso essa lógica ainda predomina nas 
ciências humanas contemporâneas (Darnton, 1986). 

Essa lógica binária está presente na concepção que opõe realidade interna do organismo 
e externa do mundo, do corpo e da mente, da doença e da saúde. Todos os conteúdos da 
minha consciência que costumeiramente desprezei como irracionais, insensatos, místicos, 
ocultistas, fantásticos podem ser entendidos como outros modos de ver e se relacionar com o 
mundo. Isto significa, me parece, uma outra atitude diante da vida e de nós mesmos. Passar 
por esse processo de individuação significa que quanto mais individuados nos tornamos mais 
entramos em contato com o pré-individual que nos atravessa e nos dá a chance constante de 
desfazer, refazer, complexificar o que somos. Significa alterar nossa lógica de entendimento 
do mundo substituindo ou isto ou aquilo por isto e aquilo, o primeiro isto depois aquilo por 
isto e aquilo ao mesmo tempo. Essa forma de pensar cria a possibilidade da emergência das 
diferentes tonalidades de afetos, idéias e percepções as mais diversas, a partir do que antes só é 
compreendido como oposição. Trata-se de uma forma de pensar rizomática que permite surgir 
a diferenciação onde antes há o indiferenciado (Costa, 1994, p. 116). 

No caso da doença, costumamos entendê-la como um desvio do caminho. Mudaria alguma 
coisa se víssemos a doença fora da lente biunívoca que a prende numa polaridade? E se a 
compreendêssemos como um caminho possível do ser humano no seu próprio processo de 
cura? A experiência com as polaridades mostra que quanto mais buscamos a aproximação 
unilateral de um polo, o outro se manifesta na mesma proporção. Neste sentido, por exemplo, 
quanto mais a medicina avança mais a doença cresce junto e na mesma intensidade. 

Em que medida o pensamento rizomático ajudaria a pensar as possibilidades terapêuticas 
da dança como caminho integrador do ser humano? A resposta a esta questão é de fato um 

programa de investigações, assim me parece. Uma tentativa de superar a polaridade descamba 
para a unidade, unidade estilhaçada pelo pensamento rizomático. Creio que através dele 
poderíamos pensar a doença como um segmento, uma possibilidade do mapa aberto da nossa 
experiência do mundo. Mas em que isso alivia a nossa dor? A dor é uma percepção psíquica 
projetada em qualquer parte do nosso corpo físico. Por isso podemos atuar sobre ela se tivermos 
compreendido o que ela significa. Preocupamo-nos demais com os sintomas e não com os 
princípios que os provocam. Creio que sem esse ponto de partida os obstáculos à compreensão 
da nossa responsabilidade diante da vida e da nossa própria saúde criam muros resistentes ao 
avanço do nosso conhecimento de nós mesmos e de nossas potencialidades no mundo como 
seres humanos. 

Não tenho fôlego nem instrumentos suficientes para levar adiante essa discussão nesse texto, 
mas fiz questão de deixar assinalada esta possibilidade pois existe uma área comum em que se 
tocam a terapia, a dança e a educação. É possível, assim entendo, apostar na transversalidade 
desses campos e, dessa forma, mobilizar a potência de cada um deles. Tanto a dança, quanto a 
terapia e a educação solicitam nossa atuação criadora, a exposição das nossas singularidades 
em contato com outras singularidades. Essa criação se dá na fronteira entre as proposições, os 
sujeitos e as coisas. Por esse motivo as técnicas aplicadas em sentido estreito, no campo da 
terapia e da dança ou de qualquer outra expressão artística, ou mesmo os programas, no campo 
da educação, funcionam contra a possibilidade de criação, engessando as potencialidades 
dos sujeitos envolvidos e das situações que vivenciam. Em que medida e de que forma as 
expressões desses campos se interpenetram e se recriam? 1

Todos esses campos supõem uma certa forma de escuta atenciosa e bem informada da prática/
fala do outro. Não há receitas nem escolhas teóricas exclusivas nesses caminhos. Somos 
trampolins para que os outros saltem e alcem seu próprio vôo. Em todas manifesta-se a 
necessidade da habilidade de prontidão para as mudanças, com intuição, fluência e flexibilidade, 
a capacidade de agir de forma contemporânea ao acontecimento. Entrar nessa viagem exige a 
desaprendizagem de boa parte do que aprendemos por assujeitamento social, o desapego de 
toda a bagagem que não mais nos serve, assim como uma abertura para conceitos e práticas de 
campos distintos. 

Como educadores somos convidados a criar um novo tipo de sensibilidade e atitude pedagógica. 
Como seres humanos somos convocados a doar nosso tempo vital que, no breve instante, se 
transfigura em tempo cósmico, total, um tempo grafado pela relação com o outro e com a obra 
se fazendo. Somos instados a apalpar uma área de mistério, uma zona de silêncio. 

1 Um aprofundamento dessas relações encontra-se na tese de doutoramento de Mauro José 
Sá Rêgo Costa citada na bibliografia e que me inspira nesta reflexão.  



62 63

Somos compelidos a nagevar antre o já sabido e o ignorado. 

Com toda essa convergência, porém, as especificidades não se apagam. A especificidade da 
terapia é tratar os impedimentos psíquicos para a realização da potência humana, o que não 
é o objetivo da arte, nem da educação. O campo da arte é, por excelência, o da expressão e 
o da educação é, sobretudo o da interiorização da sociedade, da sua cultura e da reinvenção 
da nossa humanidade. Nas bordas da tensão entre esses três campos existe uma tênue linha 
disruptiva das formas dadas e de emergência do que ainda é inominável. Estranha situação, 
modo íntegro, propor aos demais serem eles próprios, construindo territórios experimentais, 
chances de recriação de si mesmos e do mundo. 

Mudaria alguma coisa se víssemos a doença fora da lente biunívoca que a prende numa 
polaridade? E se a compreendêssemos como um caminho possível do ser humano no seu 
próprio processo de cura? onde abrir mão da própria singularidade e do próprio poder parece 
ser condição para, de um. 

Esses novos lugares, híbridos, desconfortáveis e desassossegados são uma opção, uma 

concepção e um risco que passam pela nossa moenda íntima e pela nossa permissão para 
que os devires aconteçam, escapando da anestesia das formas controladoras e opressoras de 
educação e do fracasso das práticas de terapia nas quais embarcamos. Ainda mais uma vez, 
o segredo nas linhas de fronteira parece ser a refinada capacidade de observação de si, aliada 
a uma estratégia incessante de desvio. Estratégia perigosa, pois nunca se pode ter certeza de 
que ela leva realmente a algum lugar, mas, pela mesma razão, preciosa, pois só a renúncia à 
segurança do previsível permite ao ser humano arranhar a liberdade. Trabalhar na fronteira 
é encontrar o obscurecimento da luz humana e fazer a travessia por dentro dessa sombra, 
lidandocom a relatividade do bem e do mal. É estar completamente envolvido na vida e, ao 
mesmo tempo, pronto para perder numa jogada limpa. 

DA LEITURA DO TEXTO À LEITURA DO CORPO: A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

No momento em que escrevo este texto transito de um trabalho engajado na universidade 
para um trabalho decididamente orientado para a promoção da saúde, entendendo que a 
maiorrealização humana é a harmonização consigo mesmo. É a coerência entre o que se pensa, 
oque se sente e o que se expressa. É a reconquista da criança interna, amada por nós mesmos, 
cicatrizada nos seus ferimentos, curada das suas dores. Posso afirmar que, tanto quanto me foi 
possível, mergulhei na experiência de mundos que a princípio me pareceram antagônicos, mas 
fui descobrindo que esta percepção é uma meia verdade. 

Se há posturas radicalmente diferentes nos mundos que habitei e ainda habito, há pontos de 
encontro, possibilidades de transferência de certos conhecimentos e atitudes, movimentos de 
síntese. 

Trato de unir o que em mim foi separado. Todas as satisfações que tive e ainda tenho com o 
trabalho intelectual me mostraram a alegria da relação com o conhecimento. O momento onde 
a compreensão se instaura é palpável e mágico. Acompanhar esse processo acontecendo em 
outros seres humanos se assemelha ao trabalho de parto. Parteja-se aí um pensamento racional, 
claro, objetivo e que, portanto, tem asseguradas suas finalidades, suas funções no mundo 
prático, mas que é insuficiente para que toquemos os significados da vida. O pensamento 
racional só se coloca nessa direção quando se propõe a nomear o que é vivido, sentido e opera 
no sentido de expandir a consciência de si mesmo e do mundo em que vivemos. 

Aí cumpre uma função liberadora. Quanto mais nos especializamos numa área do conhecimento, 
no entanto, mais nos iludimos sobre o que sabemos, mais vulneráveis somos para cair na 
armadilha do intelectualismo que nos cega ou no alçapão do poder institucional que nos castra. 
E, no entanto, somos mais do que os escravos ilustrados em que nos tornamos. 

Meu propósito atual é unir a reflexão sobre a memória, a história e a educação que construí no 
âmbito da universidade com o conhecimento sensível cultivado através da dança. Lembrar é unir 
o que foi e o que há de vir. É trabalhar com fragmentos, fragmentos que podem serconsiderados 
arrimos ou apoios da memória. É um percurso errante e a forma como é realizado interfere no 
que é possível lembrar, naquilo que se seleciona ou elege. 

Trabalhar com a memória no campo da dança e da terapia apresenta pontos de aproximação e 
distanciamento. Tanto o dançarino como o terapeuta operam com manifestações espontâneas 
do inconsciente, organizadas pelo ego. Ao usar nosso arsenal de lembranças estamos acionando 
importante instrumento de diálogo interno. Posso fazer desse diálogo preferencialmente uma 
possibilidade de arrumação da minha “casa interior” e aí trata-se de um recurso terapêutico, 
ou uma possibilidade de transfiguração do cotidiano, de desbanalização do gesto ou de outro 
veículo expressivo qualquer e aí trata-se de um approach artístico. Vê-se que o limite é tênue, 
mas existe e é palpável. Uma questão de ênfase? Todo exercício de demarcação de fronteiras 
é uma convenção de natureza histórica, sócio-cultural e política. Essa demarcação acaba 
definindo áreas e lugares institucionais de atuação, transmissão de saberes e conhecimentos e 
inserção profissional, técnicas e abordagens de si mesmo e do mundo, processos de legitimação 
e reconhecimento, estratégias de luta para ocupação de certos espaços e de convencimento e 
formação de opinião. 
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Entendo, provisoriamente, que o trabalho terapêutico com a memória do corpo pode se propor 
a tornar conscientes e compreensíveis, na medida do possível, conteúdos carregados de 
congestão ou bloqueio energético e, portanto, de deterioração do movimento humano na direção 
da expansão da sua capacidade criativa e da realização de si mesmo. O propósito é relaxar 
as tensões desnecessárias, colocar em movimento. Mover, do latim, movere, originalmente 
terapeutas e artistas trabalham a partir da abundância de ser e do limite de estar encarnado. 
Trabalham com nuanças. Trabalham com o provisório. emocionar-se. Resgatar a memória de 
emoções retidas nas fibras musculares, nas articulações, na estrutura óssea, nas células, enfim, 
na nossa carne. 

Trata-se aí de lidar com uma memória que aprisiona, oprime, impede. Reconhecê-la, ou melhor, 
reconhecermos como e porque necessitamos soterrar ou até negar certos marcos e rastros é 
liberador. O terapeuta auxilia nesse processo. A liberação da memória oprimida é um reviver, 
um reapropriar-se de uma rota emocional que foi interrompida, abafada ou sumariamente 
congelada, fazendo-a gritar que existe sim e tem direito de expressar-se. É uma recuperação 
das antigas emoções da criança ferida a partir de um lugar de apoio e compreensão amorosa, o 
lugar terapêutico. Este lugar é íntimo e particular. 

A elaboração crescente do direito de expressão implica a auto-aceitação da própria história, 
a construção da auto-referência como trabalho de desvencilhar-se da necessidade absoluta da 
opinião do outro, da dependência emocional e da possibilidade de situar a própria identidade 
e seu propósito, responsabilizando-se, portanto, pelo próprio exercício de viver e buscar o que 
nutre, preenche, alegra, causa bem-estar. Enfim, o sujeito se assume e assume o seu direito de 
experienciar, de sentir, de compreender e partilhar com o outro o processo vivido. 

Assumir o direito de expressão é criar. É refazer. É partir da matéria da experiência vivida e, no 
diálogo com a lacuna e o (im)possível, elaborar a partir de imagens, sons, palavras, sensações 
e sentimentos, o que seja, uma lapidação do presente (Quanto passado nesse presente!). Não 
se trata de repetir um estado vivido, mas fazê-lo emergir como reaparição para si mesmo, para 
olhos e ouvidos atentos. É um lâmpejo que atravessa a nostalgia, a revolta, a indignação ou 
resignação, o julgamento, para elaborar a experiência e, ao mesmo tempo, reelaborar a sua 
linguagem expressiva, ampliando o vocabulário corporal original. 

O artista faz dessa reaparição um momento de síntese, de insight laboriosamente construído 
nos labirintos do espírito pela sua bagagem existencial, refinado pela técnica. O artista expressa 
o que para ele, em princípio, fica e significa na sua história individual (que também é social) 
numa obra aberta, isto é, passível de múltipla apreensão e, portanto, disponível, até à sua 
própria revelia, de qualquer expectativa de recepção. O que se exprime, no momento em que 

se exprime, deixa de ser patrimônio pessoal para ser (ou não) apropriado por outras histórias, 
memórias, significações, circunstâncias, vidas. O íntimo torna-se público, num processo de 
exteriorização e objetivação de conteúdos que não anula quem a pratica. Pelo contrário, afirma 
de maneira generosa uma particularidade que se expõe para manifestar, de dentro dela, o 
universal. 

Terapeutas e artistas trabalham a partir da abundância de ser e do limite de estar encarnado. 
Trabalham com nuanças. Trabalham com o provisório. Trabalham por dentro de uma dinâmica 
integradora do que é, do que foi, do que virá. Trabalham com a atemporalidade no tempo, 
com o ilimitado no limite, com a beleza, não no sentido do bonito ou do feio, mas do íntegro. 
Convocam à uma reeducação. 

Essa reeducação retoma o sentido original de educação como viagem das crianças. Solicita 
que professores e pesquisadores harmonizem o caminho do conhecimento e o caminho da 
vida, sintonizando a cabeça ao coração. Assumir essa opção é criar um homem integrado que 
não surge apenas da atividade do intelecto mas do trabalho criador da sua pessoa inteira (Soler, 
1980). É realizar a difícil tarefa de deixar o outro aprender, despertando-lhe o sentido da ação 
germinadora. É permitir que, com seus próprios recursos e empenho, metamorfoseie muralhas 
em portas. Só aí o sentido generoso da educação se revela. 

A ÚNICA FINALIDADE DA VIDA É MAIS VIDA. 

SE ME PERGUNTAREM O QUE É ESSA VIDA, EU LHES DIREI QUE É MAIS 
LIBERDADE E MAIS FELICIDADE. SÃO VAGOS OS TERMOS. MAS, NEM POR ISSO 
ELES DEIXAM DE TER SENTIDO PARA CADA UM DE NÓS. À MEDIDA QUE FORMOS 
MAIS LIVRES, QUE (...) GANHARMOS CRITÉRIOS MAIS FINOS DE COMPREENSÃO, 
NESSA MEDIDA NOS SENTIREMOS MAIORES E MAIS FELIZES. 

A finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida. 

Anísio Teixeira, 1934. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa de monografia é, através dos estudos das relações escolares 

e do local em que a mesma se insere, promover o debate acerca da aproximação do conceito 

de pobreza e perigo, das subjetividades produzidas acerca das classes populares e dos seus 

espaços de convivência, apontando para a potencialidade do espaço escolar no processo de 

ressignificação da identidade do improdutivo- no sentido daqueles que não são capazes de 

produzir – atribuída às classes populares. 

O que aqui se pretende é ressignificar, construir um outro sentido que se oponha à idéia 

de improdução atribuída a essas classes. Para tanto, este texto debruça-se em compreender 

os processos pelos quais essa identidade foi produzida e apresenta uma possibilidade de 

ressignificação da mesma. Essa proposta entende a escola como lócus privilegiado para este 

movimento.  Dessa forma, este trabalho parte da hipótese de que a escola inserindo-se como 

lugar de valorização da memória da comunidade local é capaz de fomentar uma identidade 

mais condizente com as formas de lidar com o real das classes populares.

Palavras chave: Espaço, classes populares, cultura, identidade, memória e subjetividade

I – INTRODUÇÃO 

Gracias a la vida, 
que me ha dado tanto; 
me ha dado la risa 
y me ha dado el llanto. 
Con ellos distingo 
dicha de quebranto, 
los dos materiales 
que forman mi canto; 
y el canto de ustedes, 
que es el mismo canto; 
y el canto de todos, 
que es mi propio canto. 
 
(Violeta Parra)

O presente texto apresenta-se enquanto trabalho de conclusão de curso, visando obter 

conceito para a obtenção do título de licenciatura plena em pedagogia pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Minha trajetória nesta universidade, em específico no campus em que me aloco, a 

Faculdade de formação de Professores, inicia-se em 2005 quando contava com o frescor e 

unilateralidade dos meus 18 anos. Logo me interessei pelas relações conflituosas travadas 

dentro desta espacialidade. Engajei-me no movimento estudantil primeiramente com um 

olhar distorcido dos fenômenos e, em dada medida, demasiadamente pueril. Contudo, essa 

inserção provocava em mim, progressivamente, uma noção de pertencimento a este lugar que 

me impulsionava a cada vez mais adentrar na militância, entendida enquanto uma instancia de 

defesa do mesmo. É que então, em 2006, eclode uma greve na UERJ (e na rede estadual do Rio 

de Janeiro) composta pelos três setores componentes do corpo institucional da universidade: 
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professores, técnicos e estudantes. 

Mesmo após mais de 12 semanas de greve sem atendimentos às reivindicações em 

pauta, esta proporcionou a mim, e a tantos outros camaradas, a ampliação e apuração de nossos 

olhares sobre a realidade, muitas vezes castrados pelas nossas inflexionalidades, pelos jargões, 

os nossos “pontos cegos”. A greve, e quando falo desta me refiro em específico à vivência da 

FFP, nos uniu enquanto categorias e ainda foi além, possibilitando relações dialógicas entre os 

diferentes setores, fazendo com que constituíssemos nossos verdadeiros pares.

A vivência enquanto militante me impulsionava a tecer reflexões sobre o papel social 

da produção de conhecimento, sobre as práticas dos atores sociais identificando o que estas 

traziam enquanto conceito e quais as formas de lidar com o real que estes produziam. Em 

última instância, refletia sobre a prática docente e como os espaços de formação poderiam 

produzir relações menos desumanizantes. Prolongando este movimento, em 2007, assumo uma 

turma de educação infantil em uma creche de um bairro periférico no município de Niterói. 

Nas relações pouco dialógicas com as hierarquias daquele espaço, coloco em cheque a minhas 

ideologias, minha identidade enquanto sujeito e toda a força motriz que me impelia a articular 

minhas leituras desenvolvidas no processo de formação, minhas experiências do campo da 

militância e a prática docente na escola, conflitos que me levam a emergir num cenário de 

desesperança e desgosto frente a uma realidade fundamentada em um núcleo rígido e quase 

inabalável.

Reencontro essa esperança e o viço pela vida e pelas possibilidades emergentes de tudo 

o que é vivo na energia de meus alunos, seu poder de colorir o mundo com seus sorrisos, a 

satisfação vitoriosa de ter nomeado uma nova cor ou brincar de comparar quem tem mais 

riquezas, ainda que estas fossem medidas em pequenos cotocos de giz ou caroços de feijão. 

A experiência na escola foi substancialmente proveitosa para mim. A cobrança da direção, 

dos pais, minha preocupação no preparo de cada atividade identificando o que as mesmas 

objetivavam, qual sua relevância para o desenvolvimento do pensamento autônomos da criança 

e a constituição de seu olhar sobre a realidade abrangendo as respectivas formas de lidar com 

a mesma. 

Não me abati pelas condições adversas que encontrei, procurei compreender que minha 

estratégia de ação deveria ser tensionar o quadro apresentado a fim de provocar pequenas 

linhas de fuga neste para desenvolver um trabalho que buscasse o pensamento autônomo e a 

elaboração de hipóteses sobre a realidade, movimento que buscou articular os fundamentos 

estudados ao longo de minha formação com a prática na escola. Tenho certeza que o ano de 

2007 será um marco em minha história pessoal. Não esquecerei de minha primeira turma, dos 

primeiros sorrisos destinados a mim, dos pedidos de amparo, das disputas, dos aborrecimentos, 

dos carinhos, da cobrança e dos agradecimentos. Aos primeiros que me chamaram de “tia” 

dedico um afeto suntuoso e um lugar privilegiado em minha história e em meu coração.

Em 2008, ano presente, identifico a necessidade de ausentar-me do colégio devido, entre 

outros fatores, a conclusão de minha graduação, fato que também me impele a não retornar de 

forma incisiva a militância, mesmo que não a tenha abandonado de todo durante a graduação. 

Dedico-me a aprofundar as leituras em busca de uma apropriação sólida dos conceitos visando 

corresponder ao questionamento central deste trabalho: “A escola vendo-se enquanto lugar de 

memória é capaz de produzir uma ressignificação da subjetividade local?”. 

Esse questionamento é proveniente de meus interesses sobre o conceito de memória, 

de segregação espacial, de cultura, produção de subjetividade. Interesses esses fomentados 

a partir de minha inserção, em 2006 enquanto bolsista voluntária e em 2007 como bolsista 

de extensão, no projeto “Espaço, memória e subjetividade: a construção social da escola” 

sob a coordenação da doutoranda Adir da Luz Almeida, professora assistente da Faculdade 

de Formação de Professores. Trabalhei, articulando pesquisa e extensão, com bolsistas de 

geografia e com mestranda do Museu Nacional de Etnobotânica.
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O projeto propõe-se a problematizar as marcas subjetivas construídas historicamente 

acerca das classes populares e discutir quais seriam as linhas de fuga (GUATARRI), as 

possibilidades de ressignificação, dessas identidades locais. Para tanto, o projeto tem como 

objeto de pesquisa o bairro do Morro do Castro, bairro limítrofe aos municípios de Niterói 

e São Gonçalo, inserindo-se e elaborando hipóteses sobre este desde 2004. A proposta aqui 

defendida é que a escola vista enquanto lugar de memória, ou seja, buscando a valorização 

da memória local, da cultura, dos modos pelos quais a espacialidade construiu-se através das 

intervenções dos sujeitos, é capaz de ressignificar a produção subjetiva a cerca das classes 

populares, possibilitando que as mesmas produzam identidades mais condizentes com suas 

formas de ser e estar no mundo (FREIRE, 1979).

 As percepções do ser que se entrelaçam com os fatos vividos constituem a sua memória 

e a memória de seu espaço. 

Os espaços nos relatos dos que o vivem são percebidos por diferentes ângulos, sendo compostos 

por diferentes olhares. Logo, constituem um mosaico de subjetividades. Essas percepções, essas 

falas, não são incorporadas à história oficial por não serem consideradas como “verdadeiras”, 

históricas. “A memória que é válida é a memória contextualizada, é a memória subordinada a 

História ou a Literatura, é a memória coisificada”. (NUNES, 2002.)

 Na busca de um movimento que compreenda a memória isenta de saudosismo, que não 

se subordina a uma ciência legitimada pelo discurso competente, mas que se configura como 

um movimento que percebe as acepções do presente e que busca o passado na perspectiva de 

construir uma experiência que nos remete a temporalidade. Uma memória que tem sentido, 

articulação e significância, frente ao ser e não a mera aglomeração de fatos e imagens, a memória 

em movimento que se modifica na medida em que o ser se modifica e que se incorpora nas 

percepções que esses homens têm de seu espaço-tempo. Uma memória vivida e viva, o espaço-

tempo vivido e a tensão entre memória  e o discurso competente, essas percepções possibilitam 

linhas de fuga àquelas classes historicamente escamoteadas socialmente - entendidas como 

perigosas e violentas - que permitem com que as mesmas se identifiquem enquanto produtoras 

de cultura, memória e história, fomentadoras de potencialidades e dotadas de meios conceptuais 

para gerirem seu espaço.

 Nesse sentido destacamos a importante iniciativa da Escola Municipal Djair Cabral, (o 

estudo de caso a ser desenvolvido no presente trabalho) na conservação da memória escolar - 

através de fotos, reportagens, produções dos alunos- e da memória e identidade local – através 

de visitas organizadas com professores, alunos, parentes de alunos, aos patrimônios do bairro 

do Morro do Castro e da promoção de projetos que integram comunidade local e escola, 

num movimento que agrega parceiros na fatídica luta pelos que buscam reconhecimento e 

dignidade. Esse movimento representa um significativo avanço na produção da contra-cultura 

(CHAUÍ, 1990) uma vez que propõe táticas que emanam do campo do instituinte, opondo-se a 

força centrípeta do instituído que se configura numa dimensão tão marcante a ponto de negar 

os processos e relações entre os sujeitos, tornando-se um fim em si mesmo.
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Para fazer o levantamento da história local trabalhamos com dois tipos de fontes: fonte 

oral (narrativa dos moradores), fotos e documentos de propriedade pessoal dos próprios e alguns 

escassos dados oficiais. Nunes nos apresenta indícios a respeito do tratamento dessas fontes 

e da oralidade que elas evocam “Na tensão que atravessa o trabalho nos arquivos, estamos 

constantemente direcionando e fazendo convergir nosso questionamento para dois eixos: o 

da representação da experiência vivida e o da representação que recria a representação. 

Isto quer dizer que, no primeiro caso, nosso objetivo é alcançar a experiência vivida pelo 

outro em seus próprios termos, sem, no entanto, aprisionarmo-nos ao seu horizonte mental 

e, no segundo caso, é entender como o historiador concebe e utiliza o arsenal teórico de que 

dispõe” (NUNES, ano. p. 40) O vivido ao ser recontado não é o vivido, mas a narrativa deste, 

uma representação do mesmo. O que se propõe aqui é pensar a dimensão do vivido no Morro 

do Castro e seus atores sociais não enquanto uma reprodução do que acontecera, mas como 

essa memória (e o esquecimento que compõe a mesma) evidencia as relações que constituem 

a luta pelo monopólio da legitimidade daquele território (BOURDIEU, 1990). 

Assim, o primeiro capítulo deste trabalho intitulado “Considerações sobre o local” 

destina-se a espacializar a região do Morro do Castro geopoliticamente, considerando as noções 

de territorialidade construídas nas duas vertentes do bairro (a administrada pelo Município 

de São Gonçalo e a administrada pelo município de Niterói). Para compreender como a 

territorialidade foi constituída, apresenta-se um breve relato da história local tendo como 

fonte os relatos dos moradores, documentos e fotos. A fim de compreender os fundamentos 

da segregação territorial no bairro utilizar-se-á enquanto fundamentação teórica SANTOS, no 

que tange a segregação do espaço obedecendo aos interesses de classes e HAESBARTT, na 

conceituação sobre território. As questões de estudo deste capítulo são: “Existe segregação 

espacial na região do Morro do Castro?” “Se há, de que maneira se dá esse processo? “Como os 

atores sociais reproduzem essa segregação?” “As diferentes vertentes do Castro representam, 

arquitetonicamente, essa segregação?”

O segundo capítulo “O estreitamento entre pobreza e perigo” debruça-se em investigar 

como o conceito de perigo relacionou-se historicamente com o de pobreza. Para tanto, será 

utilizado enquanto fonte teórica CHALHOUB na discussão sobre “classes pobres/classes 

perigosas”, o conceito de subjetividade em FOUCAULT, como a subjetividade do perigo foi 

atribuída a estas classes. Ainda neste capítulo será abordado com CHAUÍ como essa produção 

de subjetividade se impregna nas produções culturais provenientes destas classes. Assim, 

temos enquanto questões de estudo: “Como se constituiu, historicamente, a representação 

de pobreza enquanto perigo?” “De que maneira essa produção acerca da pobreza afeta as 

relações dos sujeitos oriundos dessas classes?” “Como é tida a produção das classes populares 

considerando-se a produção subjetiva a cerca das mesmas?”

O terceiro capítulo “Memórias em disputa” destina-se a trabalhar o conceito de memória, 

a identidade local representada nesta memória e a disputa pelo monopólio da legitimidade 

desta. As fontes teóricas utilizadas no trato destes conceitos são: CERTEAU, NUNES E LE 

GOFF, na conceituação de memória e NUNES para o conceito de identidade. Ainda neste 

capítulo apresentamos o estudo de caso da Escola Djair Cabral Malheiros que objetiva tratar 

da conservação de seus acervos escolares e da memória que emana dos mesmos. As fontes 

de pesquisa, sumariamente, utilizadas neste capítulo são os acervos cedidos pela diretora 

da Escola Djair Cabral Malheiros a professora Ana Maria Maturana que sempre se mostrou 

solícita com a pesquisa. As questões de estudo para este capítulo são: “O que significa disputar 

a memória?” “Quais as memórias em disputa no Morro do Castro?” “Quais fatores encobrem 

que essa disputa existe no plano material?”

De fato, minha implicação sobre este tema deveu-se a relevância social do mesmo. 

Pensar a produção da pesquisa enquanto fomentadora de uma consciência que só se torna 

de fato reflexiva ao articular-se com o empírico tem como pressuposto o engajamento do 

intelectual com seu objeto de estudo. Além disso, essa concepção exige certa porosidade 

do pesquisador ao permitir ser permeado pelos desafios de seu objeto e, de acordo com os 

caminhos que estes desafios nos levam a pensar, permitir a inflexão de seu olhar sobre o objeto 
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mesmo que este movimento signifique desconstituir a hipótese inicial de sua teoria. Chauí, 

ao analisar o pensamento de Sartre sobre a implicação do pesquisador no mundo afirmando 

que o sujeito não está no mundo mas é do e com o mundo, (CHAUÍ, ano) nos demonstra a 

real implicação do ser com a realidade. Somos do mundo e não estamos no mundo na medida 

em que, ao realizar trabalho (MARX, 2007), ao intervir no meio, ao tomar-se consciência de 

algo que altera os processos internos do sujeito, estamos promovendo uma reconstrução das 

bases materiais e subjetivas de nossas condições de sobrevivência, promovendo uma releitura 

do mundo. Promover estudos sobre as idéias atribuídas aos sujeitos das classes populares, 

sobretudo na região do Morro do Castro, uma vez que residi até meus treze anos de idade no 

bairro vizinho a este (refiro-me ao bairro da Engenhoca), representa para esta inexperiente, mas 

curiosa pesquisadora que vos fala uma real possibilidade do reconhecimento desses sujeitos 

enquanto indivíduos singulares que são, dotados de experiências, portadores de conhecimentos 

e, sobretudo, perceber que se aguçarmos os ouvidos, ao invés de preencher todas as lacunas 

com nossa verborragia acadêmica, havemos muito de aprender com os saberes desenvolvidos 

por estes sujeitos em seus espaços.

O que se pretende, neste trabalho, não é uma centralização dos valores das classes 

populares, transformando os signos (BOURDIEU, 2001) pertencentes às culturas das classes 

expropriadas enquanto cultura dominante, isso seria uma inversão conceitual. O apontamento 

aqui colocado, baseando-se na produção de BOURDIEU, é a criação de canais de debate a 

cerca da questão cultural para possibilitar às classes populares a mesma imersão duradoura 

na cultura hegemônica social que faz parte dos signos das classes dominantes. Em outras 

palavras, o que se reivindica é que as formas de estar no mundo das classes populares também 

sejam contempladas dentro dos processos culturais universais.

Aqui, também não me proponho a aderir ao movimento culturalista, debruçando-me 

em analisar uma história-geografia da cultura, “uma história-geografia fenomenalista” em 

oposição a uma “histária-geografia da totalidade”. Não pretendo enquadrar os apontamentos 

aqui descritos em alguma das tipificações cronológicas em que a ciência foi segmentada. 

Para além da especificidade da hermenêutica ou da ruptura imprudente com tudo o que foi 

produzido antemão do pós-estruturalismo, o que se propõe é a transgressão de categorias que 

se organizam em compartimentos, considerando o objeto enquanto fenômeno e enquanto 

totalidade, uma forma que tem existência empírica e filosófica, enxergando a ação no que 

esta também produz enquanto representação. De fato, o que se propõe é a ressignificação, a 

construção de um outro sentido. Um outro sentido que se oponha à idéia de improdutividade 

atribuída às classes populares. Para tanto, este texto dispôs-se a compreender, ainda que 

parcialmente, quais sucessões de formas-conteúdo constituíram a ontologia do espaço dessas 

classes, exemplificado aqui com o estudo de caso do bairro do Morro do Castro. Investigando, 

espaço-temporalmente, as intenções que as produzem enquanto espaços opacos (SANTOS, 

2002). Nesse sentido, o bairro do Morro do Castro foi utilizado enquanto uma metáfora: no 

Estado, no mundo, existem centenas de Morros do Castro, milhares de “Seus Pimentas”; 

“Donas Marias”, que antes de tudo são produtores, de história, de memória, de cultura e lutam 

para serem reconhecidos enquanto tal.
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II - CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES SOBRE O LOCAL

“... Para os lados, não se aprofunda muito, sobretudo quando encontra 
colinas e  montanhas que tenham a sua expansão; mas, assim mesmo, 
o subúrbio continua invadindo, com as suas azinhangas e trilhos, 
charnecas e morrotes. Passamos por um lugar que supomos deserto, 
e olhamos, por acaso o fundo de uma grota, donde brotam ainda 
árvores de capoeira, lá damos com um casebre tosco, que, para ser 
alcançado, torna-se preciso descer uma ladeirota quase a prumo; 
andamos mais e levantamos um olhar para um canto no horizonte 
e lá vemos, em cima de uma elevação, um ou mais barracões, para 
os quais não topamos de primeira vista com a ladeira de acesso. Há 
casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda parte onde se 
possa fincar quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. 
Todo o material para essas construções serve: são latas de fósforo 
distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das 
paredes de taipa, o bambu, que não é barato...”

                                                 Lima Barreto - Clara dos Anjos

1.1- O Morro do Castro: geopolítica e representações do local.

O espaço do Morro do Castro caracteriza-se como região limítrofe entre os Municípios 

de Niterói e São Gonçalo (Estado do Rio de Janeiro), sendo região de fronteira a ambos. 

Considerando a característica geopolítica da localidade como região de fronteira, uma vertente 

do bairro do Morro do Castro situa-se, e é administrada, pelo município de Niterói, e a outra 

vertente pelo município de São Gonçalo. Esta divisão administrativa corporifica seus limites a 

partir da demarcação de uma estrada que divide os dois extremos do bairro. Uma estrada pode 

dividir administrativamente, mas poderá separar histórias de vida? Cindir a história do lugar? 

Com um simples atravessar de estrada as representações do local produzidas e 

incorporadas pelas pessoas que o habitam mudam?

 Na vertente do Morro do Castro administrada por São Gonçalo situa-se a Escola Municipal 

Djair Cabral Malheiros, sobre a qual nos debruçamos no capítulo três deste trabalho. Atende a 

educação infantil, oferecendo classes de primeiro até o terceiro período de educação infantil; 

não possuindo classe de alfabetização, atual primeiro ano do Ensino Fundamental. 

  Na vertente administrada por Niterói, situam-se as escolas: Escola Municipal Professor 

João Brasil e a Escola Municipal Roberto Silveira, que atendem do primeiro ao nono ano do 

ensino fundamental.

  O local não possui escolas ao nível de ensino médio. As escolas de ensino-médio mais 

próximas localizam-se no bairro de Tenente Jardim (Município de Niterói), bairro próximo ao 

Morro do Castro.
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 A divisão administrativa que segmenta o Morro do Castro em duas “partes” faz com 

que a população enfrente alguns problemas quando procuram os serviços públicos básicos 

encontrados na região. Por exemplo, o posto de saúde, situado na vertente  de Niterói, não 

atende a população residente da vertente de São Gonçalo, não possuindo esta posto de saúde. 

Nesse contexto, a população procura maneiras de, como nos diz Michel Certeau (2001), 

encontrar “táticas”, que são “movimento do mais fraco diante dos campos de lutas colocados, 

subvertendo, desta forma estarem supostamente entregues à passividade e à disciplina” 

(CERTAU, 2001 p. 37), para burlar essa divisão administrativa: indivíduos que residem em São 

Gonçalo apresentam endereços de parentes seus que residem em Niterói para serem atendidos 

no posto.

 Numa perspectiva orientada no sentido de compreender que o espaço é construído 

coletivamente por toda população que o habita – construindo-se como um território -, esta 

encontra formas de “burlar” a divisão administrativa feita, de fato, pelo distante poder público, 

que podemos chamar de terceiros, no sentido de não serem viventes e construtores do espaço 

do Morro do Castro. A concepção do modelo gestacional que engendra um movimento 

de segmentação do bairro do Morro do Castro elege enquanto ferramenta conceitual a 

desvalorização da identidade local, uma vez que não o compreende enquanto produtor de 

memória e história, dividindo uma população inteira que em suas vivências e vicissitudes 

construíram suas marcas no espaço, construindo a história do bairro.

 Movimento que ao segmentar a identidade local faz com que, ao longo das gerações, 

os habitantes do “bairro” façam movimentos próprios e singulares produzindo  o sentimento 

de pertencimento ao bairro, da construção de sua história e memória. Assim, há um embate 

de lógicas: a identidade local que luta para não perder sua força, dado que a legitimidade da 

mesma origina-se do sentimento de pertencimento que a população lhe atribui, e as  fissuras 

que permitem que terceiros “produzam” uma outra história deste bairro, a partir das idéias, 

direcionamentos, subjetividades (FOUCAULT, 1987) a respeito da população que habita o 

mesmo.

 A fim de compreender o que a segregação administrativa produz na dinâmica de 

constituição territorial do Morro do Castro, buscamos indícios em Saquet no que este formula 

sobre a relação entre território e relações de poder: “O território se dá quando se manifesta 

e exerce-se qualquer tipo de poder, de relações sociais. São as relações que dão o concreto 

ao abstrato, são as relações que consubstanciam o poder porque são relações que os homens 

mantém entre si nos diferentes conflitos diários”. (SAQUET, 2003, p. 24). Assim como Saquet, 

Raffestin utilizar-se-á do conceito de poder na própria definição do conceito de território: “O 

território não poderia ser mais nada que o produto dos atores sociais. São eles que produzem 

o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um”processo” 

do território, quando se manifestam todas as espécies de relações de poder” (RAFFESTIN, 

1993, p 7-8).  

As duas definições apresentam em comum a conceituação das relações de poder 

enquanto produto das relações sociais. Neste sentido, Santos afirma que: “A configuração 

territorial, ou configuração geográfica, tem, pois, uma existência material própria, mas sua 

existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais” 

(SANTOS, 2002, p. 67). Logo, a materialidade empírica do território não é dada somente 

pela sua dimensão espacial – no sentido do espaço que ocupa – mas pelas relações sociais e, 

conseqüentemente relações de poder, que nesta são travadas, uma vez que, para analisar um 

dado território enquanto objeto não basta fazer acepções ou formular hipóteses a cerca de seu 

espaço, é necessário situar as relações entre os atores sociais que produzem a dinâmica do 

mesmo.

As relações sociais travadas pelos sujeitos geram produções, seja em forma das riquezas 

geradas através do processo de trabalho, seja a produção intelectual envolvida no processo 

de produção, seja a produção de signos culturais resultante dessas relações, quanto a este 

último trabalharemos com mais força no segundo capítulo deste trabalho. Faremos, agora, 

algumas considerações sobre o primeiro, a fim de relacionar divisão territorial e divisão social 

do trabalho.
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O processo de alteração da natureza através da ação humana produz uma ação que gera 

uma alteração no meio, desta forma, gera um produto, na medida em que existe ou deixa 

de existir algo posterior a esta ação. Esses produtos são gerados e constituídos a partir dos 

recursos disponíveis no espaço. Esses são definidos por Santos enquanto: “toda possibilidade 

material ou não, de ação oferecida aos homens... Coisas, naturais ou artificiais, relações 

compulsórias ou espontâneas, idéias, sentimentos, valores”  (SANTOS, 2002, p. 132) Dessa 

forma, por exemplo, em campos alagadiços não é possível cultivar trigo, contudo este tipo de 

solo é favorável ao cultivo de outros produtos, como arroz. Na medida em que os produtos 

são gerados a partir dos recursos do espaço, os primeiros diversificam-se de acordo com a 

espacialidade que a comunidade habita e, também de acordo com o que os recursos possibilitam 

produzir, diversifica-se a divisão social do trabalho.

 Podemos dizer então que a divisão social do trabalho obedece à distribuição social 

e geográfica dos recursos, contudo essa disponibilidade de recursos vai além da dimensão 

natural- condições e elementos naturais encontrados no espaço- mas engloba a técnica, as 

próteses (SANTOS, 2002) geradas pela técnica e a elevação da produção que possibilitam, 

a estética, os signos culturais produzidos nas relações entre os sujeitos, as formas de relação 

com o real, diversificando também por esses elementos tanto a divisão social do trabalho 

– nesta perspectiva também territorial – como o espaço no qual ocorre esse trabalho e até 

mesmo os sujeitos que o praticam, criando, assim, uma hierarquia entre lugares, sujeitos e 

as produções dos mesmos. “ Essa divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre 

lugares e, segundo sua distribuição espacial, redefine a capacidade de agir de pessoas, firmas 

e instituições.” (SANTOS, 2002, p. 135). Santos enfatiza o papel desempenhado pela técnica 

nessa hierarquia, destacamos também- sobretudo no segundo capítulo deste trabalho- o papel 

dos signos culturais nesta escala que atribui valor as produções e, conseqüentemente, aos 

sujeitos que produzem, assim como da identidade que é atribuída aos sujeitos dentro dessa 

escala de valor.

Santos afirma que “em virtude do papel dos objetos técnicos, a ação é cada vez mais 

racional, mas sua razão é, freqüentemente, uma razão técnica. Dentro de uma ordem pragmática, 

a racionalidade do que é fim para outrem acaba sendo a racionalidade do meio e não a do 

sujeito.” (SANTOS, 2002, p. 81). O paradigma da racionalidade técnica, além de poder servir 

enquanto demarcadora de periodicidade histórica (SANTOS, 2002), fomenta, como afirma 

Milton Santos, “racionalidades concorrentes em face a racionalidade dominante” (SANTOS, 

2002, p. 24), podendo, porém, produzir movimentos em busca de linhas de fuga (GUATARRI, 

ANO) ao paradigma hegemônico. Uma vez que as técnicas funcionam enquanto sistemas 

que podem marcar as diferentes épocas (SANTOS, 2002) e que estas se relacionam com um 

conceito de estética, é necessário compreender a qual estética os espaços dos lentos (SANTOS, 

2002) obedecem, uma vez que a estética hegemônica se relaciona com outra medida de tempo: 

o da velocidade. (SANTOS, 2002).

Configurando o conceito de qual medida de tempo nos referimos Santos define: “É certo 

que o tempo a considerar não é o das máquinas ou instrumentos em si, mas o das ações que 

animam os objetos técnicos”. (SANTOS, 2002, p. 267). Logo, nos referimos a uma medida 

de tempo definida a partir das ações, das relações sociais travadas no território e, portanto, 

diferirão, para além de um território para outro, mas segundo as relações protagonizadas nos 

mesmos, que são, em última instância, a medida social do tempo. “O tempo se dá pelos homens. 

O tempo concreto dos homens é a temporalização prática, movimento do Mundo dentro de 

cada qual e, por isso, interpretação particular do Tempo por cada grupo, cada classe social, 

cada indivíduo”. (SANTOS, 2002, p. 83).

Apesar de definir a medida do tempo cunhada de acordo com as relações sociais em foco 

no território, Santos também assume a existência de um paradigma temporal hegemônico. “O 

tempo rápido não cobre a totalidade do território nem abrange a sociedade inteira. Em cada 

área, são múltiplos os graus e as modalidades de combinações. Mas, graças à globalização e 

aos efeitos locais, os tempos lentos são referidos ao tempo rápido, mesmo quando este não se 

exerce diretamente sobre lugares ou grupos sociais”. (SANTOS, 2002, p. 267). 
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Esse paradigma temporal hegemônico é justo aquele proveniente de relações travadas 

no espaço da metrópole, obedecendo aos signos culturais (BOURDIEU, 2001) das classes 

hegemônicas neste espaço. “Na cidade, hoje, a “naturalidade” do objeto técnico – uma 

mecânica repetitiva, um sistema de gestos sem surpresa – essa historização da metafísica, 

crava no organismo urbano, áreas “luminosas”, constituídas ao sabor da modernidade e que 

se justapõem, superpõem e contrapõem ao resto da cidade onde vivem os pobres, nas zonas 

urbanas “opacas”. (SANTOS, 2002: p. 324).

Considerando o poderio econômico da classe que vivencia na temporalidade 

(HAESBAERT, 2005) o Morro do Castro, este território, por conta de sua “lentidão”, estaria 

limitado a travar relações apenas com outros territórios que se inserissem na mesma esfera 

temporal. Contudo, os sujeitos oriundos do Morro do Castro pertencem e vivenciam a cidade 

e sua velocidade, portanto circulam em todas as esferas temporais da mesma, mas na cidade 

do tempo rápido (SANTOS, 2002) lhes é atribuído o pertencimento à cidade do tempo lento 

(SANTOS, 2002) e, os signos culturais, (BOURDIEU, 2001) as formas de lidar com o real que 

estes sujeitos adotarão na cidade do tempo rápido (SANTOS, 2002) terão como referencial 

os valores de classe dos viventes da cidade do tempo lento (SANTOS, 2007). “Mas aqui o 

quadro ocupacional não é fixo: cada ator é muito móvel, podendo sem trauma exercer ações 

diversas ao sabor da conjuntura. Essas metamorfoses do trabalho dos pobres nas grandes 

cidades cria o que denominamos de “flexibilidade tropical” “ (SANTOS, 2002, p. 324) 

Para Milton Santos é exatamente dessa noção de valores de classe – poderia-se dizer: 

“valores de lentidão” – que se origina a força desses sujeitos e dos espaços a qual pertencem. 

“Creio, porém, que na cidade, na grande cidade atual, tudo se dá ao contrário. A força é 

dos “lentos” e não dos que detêm a velocidade... Quem, na cidade, tem mobilidade – e pode 

percorrê-la e esquadrinhá-la – acaba por ver pouco da cidade e do mundo. Sua comunhão com 

as imagens, freqüentemente pré-fabricadas, é a sua perdição. Seu conforto, que não desejam 

perder, vem exatamente do convívio com essas imagens. Os homens “lentos”, por seu turno, 

para quem essas imagens são miragens, não podem, por muito tempo, estar em face com esse 

imaginário perverso e acabam descobrindo as fabulações”. (SANTOS, 2002, p. 325) 

Santos aponta a existência dessas diferentes relações com a cidade e seus tempos e 

propõe que para a convivência em relação de proximidade desses diferentes vetores, – o da 

lógica hegemônica e aquele que se opõe a mesma - possibilitando relações mais produtivas, 

seria necessário buscar mecanismos de solidariedade na cidade. “Nosso esforço deve ser o 

de buscar entender os mecanismos dessa nova solidariedade, fundada nos tempos lentos da 

metrópole que desafia a perversidade difundida pelos tempos rápidos da competitividade”. 

(SANTOS, 2002, p. 86). 

O apontamento aqui proposto é que a cidade sendo vista enquanto lócus de potencialidade 

educativa, uma vez que a convivência com a diferença se faz vital para o desenvolvimento 

das relações sociais, o agir pedagógico enquanto “ação e relação que se materializam no 

plano simbólico e comunicativo” ( MEDEIROS, 2007, p. 195) possibilita a busca por relações 

menos desumanizantes. Em última instância, a busca pela comunicação e por relações de fato 

comunicativas.

1.2- História Local.

 Faço uma pequena descrição para explicitar a opção do campo de estudo para este 

trabalho. Como dito anteriormente, utilizamos enquanto área de análise para o presente trabalho 

o campo histórico-geográfico. Essa opção se deu ao caráter de hibridicidade do objeto estudado. 

A análise de nosso objeto de estudo se fosse feita somente pela via de campo geográfico, 

fazendo considerações acerca da constituição do território, das formas arquitetônicas e recursos 

urbanísticos do local, não contemplaria o processo pelo qual estes elementos foram construídos 

historicamente, e nos afastaria de uma visão que busca a  totalidade do objeto, limitando-se a 

uma análise parcial.
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Apontando para uma linha de pensamento que se opõe à delimitação de objetos de estudo 

específicos para disciplinas específicas Santos afirma: “Construir o objeto de uma disciplina e 

construir sua metadisciplina são operações simultâneas e conjugadas. O mundo é um só. Ele é 

visto através de um dado prisma, por uma dada disciplina, mas, para o conjunto de disciplinas, 

os materiais constitutivos são os mesmos. É isso, aliás, o que une as diversas disciplinas e o 

que para cada qual, deve garantir como forma de controle, o critério da realidade total. Uma 

disciplina é uma parcela autônoma, mas não independente do saber geral. È assim que se 

transcendem as realidades truncadas, as verdades parciais, mesmo sem a ambição de filosofar 

ou teorizar”. (SANTOS, 2007, p. 20). Dessa forma um mesmo objeto que serve a geografia, 

pode ser analisado pela história, pela antropologia, pela sociologia sob diferentes ângulos e 

obedecendo a diferentes intencionalidades. Sendo assim, justifica-se a referência à história 

local a ser desenvolvida adiante.

 Para fazer o levantamento da História Local trabalhamos com dois tipos de fontes: fonte 

oral (narrativa dos moradores), fotos e documentos de propriedade pessoal dos próprios e 

alguns escassos dados oficiais.

 Decca afirma que “a interpretação das fontes, as teorias e metodologias assumidas pelo 

historiador para compreensão do passado são, e continuarão sendo, momentos fundamentais 

do trabalho historiográfico. O que não podemos negligenciar , como nos reforça H. White, 

são os elementos expressivos das narrativas históricas, a forma como os seus elementos 

significantes produzem efeitos de verdade. Afinal de contas, os documentos, como alguns já 

disseram, não falam por si, os historiadores obrigam que eles falem, inclusive a respeito doe 

seus próprios silêncios.” (DECCA, 1998 p.23).

 Logo, investigar as “margens”, os “silêncios” das fontes, se apresenta enquanto uma 

maneira de buscar nas mesmas, indícios mais sutis, trabalhando com um método interpretativo 

centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados reveladores da história 

local.

 Segundo os relatos orais, nas décadas de 20 a 40, do século XX, o Morro do Castro era 

dividido em três fazendas: Fazenda Pau Ferro, Castro Alves e Cruz Nunes, nas quais existia o 

cultivo de cana, café e, sobretudo, laranja. Por entre essas fazendas haviam rotas de tropeiros 

vindos de outras regiões próximas.

 A fazenda Castro Alves, pertencente ao Senhor Castro, em 1930, foi dividida em duas: 

Fazenda Castro Alves e Fazenda Maria Rita. Essas fazendas passaram a serem arrendadas 

a pequenos colonos. Em 1942 a Imobiliária Ary e Silveira comprou uma parte da terra e 

oficializou na prefeitura de São Gonçalo, denominando-se: Loteamento Tenente Jardim. Em 

1947, a Imobiliária Bela Vista comprou a outra parte da terra. E, assim, surge o loteamento 

Bela Vista, no qual seriam construídas casas de acordo com um modelo arquitetônico comum. 

Hoje, como vestígios desse passado encontramos seis dessas casas, que permaneceram após a 

“falência” do projeto da imobiliária.

 O condomínio Bela Vista era um projeto que, valorizando o clima e a beleza da 

arborização da região, seria destinado a classe média. Alguns lotes foram vendidos, embora 

só tenham sido construídas essas seis casas modelo. Um dos projetos do condomínio foi à 

construção de uma piscina com água natural, vinda da nascente do Rio Bomba. A piscina foi 

aterrada, nos relatos das fontes em meados da década de 60, e hoje é a Praça Belarmino de 

Mattos, em que se localiza a Escola Municipal Djair Cabral Malheiros.

  Nos anos 70, os moradores da Favela do Sabão, ou Favela Maverói, (região situada 

no município de Niterói) foram obrigados a abandonar esta área devido à construção de 

viadutos anexos à Ponte Rio-Niterói. Grande parte desses moradores alocaram-se no Morro 

do Castro ocasionando um crescimento demográfico muito grande neste, caracterizado por sua 

heterogeneidade.  Essas pessoas ocuparam o espaço desordenadamente em barracas de lona 

ou ainda de sarrafos de madeira, enfim utilizando-se de qualquer artifício que permitisse sua 

sobrevivência. Essa população era (e ainda é quando consideramos a quantidade de aparelhos 

urbanos estatais em virtude do crescimento da população local) desprovida de serviços públicos 
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básicos, como: saneamento, luz, coleta de lixo. 

 Analisando os diferentes períodos que ocasionaram não só modificações nos espaços, 

mas nas vidas dos moradores, percebemos inflexões funcionais no espaço que destroem 

alguns artifícios visuais, mas que ainda são capazes de figurar na memória local. Heidrich 

define o conceito de território relacionando-o com a idéia de movimento, de transformação e 

reconstrução: “Por meio de vínculos, por criações ou invenções humanas, através de práticas 

sociais é que se produz território”. (HEIDRICH, 2005). Seguindo a linha de pensamento de 

Heidrich, Haesbaert também aponta para o caráter de mobilidade dos objetos e das ações que 

compõem o território: “Justamente por ser relacional o território é também movimento, fluidez, 

interconexão – em síntese e num sentido mais amplo, temporalidade” (HAESBAERT, 2005, 

p. 101). Considerando essa característica de fluxo, transformação dos objetos que compõem o 

território assim como as ações que fomentam, observamos no Morro do Castro essa alteração 

e recriação de objetos. Dessa maneira, o local no qual se situava uma piscina de água vinda da 

nascente do Rio Bomba foi aterrado e deu lugar a Praça Belarmino de Mattos, na qual, desde 

1991, situa-se a Escola Municipal Djair Cabral Malheiros. Também os muitos hectares verdes 

que embelezavam e provocavam inspirações daquela região foram tomados por moradias - 

apesar destes vestígios de mata não terem desaparecido completamente, ainda sendo o morro 

do Castro considerado enquanto área de preservação ambiental devido à vasta diversidade de 

flora e fauna da região.1

 A história local também nos apresenta uma contradição: um espaço que se destinaria a 

residências de classe média, uma região bucólica e tranqüila após a “falência” da construtora 

e o crescimento da população local, após a década de 70, transforma-se em uma região de 

“favela”, passando a ser vista enquanto um lugar perigoso, violento. Essa mudança de foco se 

dá principalmente pela situação econômica e social das pessoas que passam a habitar a região 

após a “falência” do projeto Bela Vista e, principalmente, com o deslocamento dos moradores 

oriundos da Favela do Sabão para o bairro do Morro do Castro.

1   O Morro do Castro pertence ao complexo da APA do Engenho Pequeno, Município de São Gonçalo.

Esse deslocamento histórico nos remete ao questionamento sobre a configuração 

territorial da região do Morro do Castro. Ora, sabemos que esse intervalo histórico provocou 

mudanças nos aspectos naturais e sofreu com acréscimos superpostos pelos homens neste 

território, contudo há uma mudança mais profunda substancialmente neste território. A 

materialidade do mesmo foi profundamente alterada, uma vez que as relações sociais que 

continha foram abruptamente invertidas. 

As relações sociais agora desenvolvidas obedecem aos signos produtivos de uma outra 

classe. Logo, as relações ali estabelecidas e, sobretudo o que focaremos no capítulo adiante, a 

produção de subjetividade (FOUCAULT, 1987) a cerca daquele território e dos que o habitam 

sofrerá uma significativa inversão. Se antes foi marcado pela subjetividade do belo e tranqüilo, 

após o deslocamento populacional passa a ser marcado pela subjetividade da violência e do 

perigo.

  

III - CAPÍTULO 2 -  O ESTREITAMENTO ENTRE POBREZA E PERIGO

“As pulgas sonham com comprar um cão e os ninguéns com 
deixar a pobreza. Que em algum dia mágico a sorte chova de repente, 
que chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não chove ontem, 
nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu 
da boa sorte, por mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a 
mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem 
o ano mudando de vassoura. Os ninguéns: os filhos de ninguém, os 
donos de nada. Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo 
a vida, fodidos e mal pagos. Que não são nada, embora sejam. Que 
não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, 
praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que 
não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura, 
têm folclore. Que não têm cara, têm braços. Que não têm nome, 
têm número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas 
páginas policiais da imprensa local. Os ninguéns que custam menos 
do que a bala que os mata.” (Os Ninguéns. Eduardo Galeano.)
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2.1- CULTURA X CULTURAS

 Aqui nos debruçaremos em analisar alguns aspectos das relações de produção travadas 

nos espaços das classes populares, assim como a produção de subjetividade que emergem das 

mesmas. Estas, por sua vez, fornecem elementos que comporão a identidade local.

 Como vimos no capítulo anterior a organização social segmentada em classes vai 

muito além de divisões de organização funcional – quem desempenha qual função social- 

ou territorial – quais territórios são marcados por quais relações de poder e quais são os 

autorizados a freqüentarem determinados territórios-, mas compreende também as produções 

oriundas das relações entre essas classes e as produções de subjetividades que estas relações 

fomentam. Considerando o papel da linguagem em uma civilização grafocêntrica evidencia-

se o peso do discurso e pelas formas de veiculação do mesmo, estas definirão de onde esse 

discurso é emitido – sob quais signos é produzido – e quem está autorizado a partilhar desse 

discurso. Sendo assim, de acordo com os signos lingüísticos e, conseqüentemente culturais, 

sob os quais é produzido um discurso este é direcionado para maior compreensão daqueles que 

partilham desses signos e menor compreensão para aqueles que não partilham dos mesmos. 

Sabendo que esses signos são instituídos ao favor daqueles que ocupam as esferas de poder 

privilegiadas, sobretudo, estratégicas, o discurso reconhecido socialmente como aquele que 

tem valor obedece aos signos daquelas classes que ocupam essas esferas de poder, este é 

nomeado discurso competente. “O discurso competente é o discurso instituído. È aquele na 

qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que 

pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância.” 

(CHAUÍ, 1990. p. 7).

 Cabe ressaltar que se existem signos culturais reconhecidos socialmente enquanto 

válidos é justamente por se sobrepor a outros signos, a outras formas de lidar com o real 

considerados de menor valor. Desse paradigma impregnado de autoritarismo e contradições, 

temos a oposição entre a cultura legitimada pelo discurso competente, e produzida sob os 

signos da classe dominante, e a cultura produzida pelas classes populares.

Entendemos que se partimos da concepção de cultura como um processo sócio-histórico 

que compreende a produção oriunda das relações do indivíduo com seu meio e do indivíduo com 

outros indivíduos, legitima-se a produção cultural das classes pobres considerando a própria 

característica principal da cultura em sua imersão no domínio do simbólico: a pluralidade. 

Chauí reafirma essa característica chave do conceito de cultura e aponta o caráter fecundo da 

mesma, uma vez que a contra cultura (BOURDIEU, ANO) será legitimada exatamente pela 

característica da pluralidade que a própria definição do conceito de cultura compreende. “...como 

assinalei a pouco, lato sensu costuma-se considerar como povo não só o operariado urbano 

e rural, os assalariados dos serviços, os restos do colonato, mas, ainda, as várias camadas 

que constituem a pequena burguesia, não sendo possível agrupar em um todo homogêneo 

as manifestações culturais de todas essas esferas da sociedade. Essa impossibilidade vem 

não somente porque o modo de inserção no sistema produtivo é diverso para essas classes e 

segmentos de classe, mas sobretudo porque se considerarmos a cultura como ordem simbólica 

por cujo intermédio homens determinados exprimem de maneira determinada suas relações 

com a natureza, entre si e com o poder, bem como a maneira pela qual interpretam essas 

relações, a própria noção de cultura é avessa à unificação.” (CHAUÍ, 1990. p. 45).

Apesar da característica intrínseca da pluralidade no conceito de cultura esta é 

desconsiderada pelo discurso competente quando este afirma a existência de uma cultura 

superior, padrão, melhor para os membros da sociedade. “Elite significaria precisamente 

elitismo e segregação, mas, ao mesmo tempo, afirmação de um padrão cultural único e tido 

como melhor para todos os membros da sociedade. Salta aos olhos, então, o caráter paradoxal 

do autoritarismo das elites, visto que a idéia de padrão cultural único e melhor implica, por 

um lado, simultaneamente, a interdição do acesso a essa cultura “melhor” por parte de pelo 

menos uma das classes da sociedade. Assim, negando o direito à existência para a  cultura 
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do povo (como cultura “menor”, atrasada ou tradicional) e negando o direito à fruição da 

cultura “melhor” aos membros do povo, as elites surgem como autoritárias por “essência”. 

Em outras palavras, a expressão “autoritarismo das elites” é redundante.” (CHAUÍ, 1990. 

p. 40)     

Esse movimento totalitário produzido pelo discurso competente visa manter sua 

hegemonia através de sua imposição enquanto superior, justificando-se como aquilo que é 

mais correto e, conseqüentemente, deve ser aceito pelos sujeitos por ser a melhor maneira de 

manterem relações saudáveis uns com os outros e propagarem sua existência. Essa condição 

de superioridade é legitimada pelo discurso científico. “O que é o discurso competente 

enquanto discurso do conhecimento? Sabemos que é o discurso do especialista, proferido 

de um determinado ponto da hierarquia organizacional. Sabemos também que haverá tantos 

discursos competentes quantos lugares hierárquicos autorizados a falar e a transmitir ordens 

aos degraus inferiores e aos demais pontos da hierarquia que lhe forem paritários. Sabemos 

também que é um discurso que não se inspira em idéias e valores, mas na suposta realidade 

dos fatos e na suposta eficácia dos meios de ação. Enfim, também sabemos que se trata de um 

discurso instituído ou da ciência institucionalizada e não de um saber instituinte e inaugural 

e que, como conhecimento instituído, tem o papel de dissimular sob a capa da cientificidade a 

existência real da dominação.” (CHAUÍ, 1990. p. 11).

O argumento científico caracterizado por sua comprovação empírica, o que exclui 

sua refutação ou que ao menos a dificulta  na medida em que exige que a oposição seja 

comprovada empiricamente assim como a tese primeira, é ostentado como elemento 

legitimador do discurso competente num movimento que procura estender o empiricismo 

científico para as relações sociais, cristalizando-as. “Em uma palavra: o homem passa a 

relacionar-se com a vida, com o seu corpo, com a natureza e com os demais seres humanos 

através de mil pequenos modelos científicos nos quais a dimensão propriamente humana 

da experiência desapareceu. Em seu lugar surgem milhares de artifícios mediadores 

e promotores de conhecimentos que constrangem cada um e todos a se submeterem à 

linguagem do especialista que detém os segredos da realidade vivida e que, indulgentemente, 

permite ao não especialista a ilusão de participar do saber.”  (CHAUÍ, 1990.p.13).  

             Dessa forma, são estabelecidos modelos de referência para cada tipo de situação. Assim 

sendo, os sujeitos seguiriam um padrão estabelecido de comportamento sob dada situação 

ou, ao menos, é instituído socialmente que seria recomendável que os mesmos adotassem 

esse padrão comum. “ Um fantástico projeto de intimidação sustenta esse discurso do 

conhecimento que constrange a maioria a submeter-se às representações do especialista, ou 

melhor, a interiorizá-las sob pena de não ser ninguém, de perceber-se a si mesmo a-social, 

desviante ou lixo.” (CHAUÍ, 1990. p. 51)

 Logo, materializam-se formas homogêneas de meios de lidar com o real, cristalizando 

as relações entre os sujeitos e legitimando o discurso científico, conseqüentemente, o discurso 

competente. “O discurso sábio e culto, enquanto discurso do universal, pretende unificar 

e homogeneizar o social e o político, apagando a existência efetiva das contradições e das 

divisões que se exprimem como luta de classes.” (CHAUÍ, 1990.p.15).

Visto isso, evidencia-se a existência de uma cultura instituída enquanto referencial pelas 

classes dominantes e sua postura autoritária em negar a pluralidade do conceito de cultura, 

sobrepondo seus signos culturais enquanto dotados de mais valor do que aqueles das classes 

populares. Na medida em que a cultura que “vale alguma coisa” é constituída pelos signos, 

interpretações, formas de ser e estar no mundo (FREIRE, 1979) das classes dominantes, os 

valores de outras classes pode ser qualquer coisa, mas não é A  cultura.
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2.2- O ESTREITAMENTO ENTRE POBREZA E PERIGO: SUBJETIVIDADES 
PRODUZIDAS.

 A intervenção dos homens em seu espaço são produções histórico-sociais, e o discurso 

competente (CHAUÍ, 1990) não se sustenta somente nas subjetividades que produz, mas, 

sobretudo, nas dúvidas que fomenta. Essa ausência de respostas, a dúvida razoável, afirma esse 

discurso hegemônico. Se afirmarmos que nos espaços destinados aos grupos empobrecidos 

da população, como o Morro do Castro, há produção de cultura, o discurso competente nos 

questiona sobre o caráter dessa produção cultural, a tipificando como cultura popular. Temos 

agora o questionamento a respeito do caráter da cultura popular. 

 Analisemos essa denominação. Ao segmentar cultura e cultura popular a cultura 

é reconhecida compreendendo todas as alterações do homem em seu espaço, suas formas 

de pensar o mesmo e as relações entre os homens como produção de cultura. Porém, esse 

reconhecimento se dá unicamente dentro dessa tipologia de cultura popular. Verifica-se que o 

discurso competente cultural não perde sua hegemonia, pois há duas segmentações: cultura; 

erudita, hegemônica, e cultura popular; que compreende tudo aquilo que não tem o status 

da cultura hegemônica. De um lado temos o questionamento sobre o que é cultura, de outro 

a resposta contra-hegemônica. O discurso competente acolhe essa resposta sem perder sua 

hegemonia; ou melhor, não perde a hegemonia exatamente por acolher a resposta, a dúvida 

razoável a respeito do que se classifica como cultura é mantida e esta não encontra uma resposta 

padrão no discurso hegemônico, mas o mesmo lhe oferece um referencial: a cultura erudita. 

Este referencial é assimilado como resposta.

 Essa incorporação da cultura denominada enquanto cultura popular pelo discurso 

hegemônico atua num movimento de homogeneização que visa neutralizar as respectivas 

divergências e elos de classe. “Nesse caso, o autoritarismo das elites se manifestaria na 

necessidade de dissimular a divisão, vindo abater-se contra a cultura do povo para anulá-

la, absorvendo-a numa universalidade abstrata, sempre necessária à dominação em uma 

sociedade fundada na luta de classes.” (CHAUÍ, 1990. p. 40)

Assim, a dinâmica da reprodução social está consideravelmente ligada ao processo de 

reprodução cultural: é através da atribuição de valor a cultura hegemônica, da constituição 

do capital cultural (BOURDIEU, 1975), que o domínio simbólico se restringirá apenas às 

manifestações consideradas enquanto válidas. Dessa maneira, o habitus (BOURDIEU, 1975) 

também se restringirá a internalização somente das estruturas sociais e culturais hegemônicas. 

Logo, a dinâmica social atuará para além do processo de inculcação da cultura hegemônica, 

em um mecanismo de exclusão, no qual se nega a potencialidade do outro por este não 

corresponder a interpretação do conjunto de signos que correspondem a cultura dominante. 

“Esse discurso competente não exige uma submissão qualquer, mas algo profundo e sinistro: 

exige a interiorização de suas regras, pois aquele que não as interiorizar corre o risco de ver-

se a si mesmo como incompetente, anormal, a-social, como detrito e lixo.” (CHAUÍ, 1990. p. 

13).   

Esse movimento que para além da homogeneização e manutenção do status quo atua 

no sentido de neutralizar o outro, tanto no que diz respeito aos seus interesses de classe, e 

até mesmo intervir na produção da identidade local de uma comunidade. “A identidade de 

cada sujeito lhe é dada a partir do lugar que ocupa na organização e a partir do saber que a 

organização julga possuir sobre ele.”  (CHAUÍ, 1990. p. 50)

Dessa forma é possível perceber que a intencionalidade do discurso competente é, em 

última instância, produzir subjetividades sobre o outro, sua produção, suas formas de vida. 

Considerando que o outro, o externo, o que não pertence, deve permanecer nessa condição 

de não pertencimento, o que o outro produzir deve ser entendido enquanto inferior, pobre. 

Considerando ainda que as relações sociais e, sobretudo, as relações entre as distintas classes, 

são constituídas por tensionamentos e intencionalidades por vezes contraditórias, o outro 

não se apresenta enquanto um agente passivo, pelo contrário, se insere num movimento de 

resistência no sentido de afirmar-se enquanto produtor, legitimando suas formas de lidar com o 



98 99

real. Contudo, o que resiste está submetido aos mecanismos autoritários, porém legitimadores, 

daquele que domina e o que domina irá utilizar destes mecanismos para marginalizar essa 

resistência. Um dos artifícios utilizados nesse sentido foi o de produzir subjetividades acerca 

das classes populares – conseqüentemente de suas produções e de seus territórios – que iriam 

transgredir com as regras de convívio social. O objetivo era trazer essas classes para a esfera 

da infração, em outras palavras, para a criminalização.

 Essa relação feita entre pobreza e perigo nos é apresentada por Sidney Chalhoub 

quando este faz um levantamento histórico do conceito de “classes perigosas”. O conceito de 

classes pobres/ classes perigosas (CHALHOUB, 1996) ganha força no Brasil com a abolição 

da escravatura. Por um lado os representantes da classe dominante preocupavam-se com as 

novas condições de trabalho e produção de riquezas geradas pela Lei Áurea², uma vez que 

abruptamente alteravam-se as relações produtivas. A impossibilidade de manter a mão-de-obra 

através da coerção física e do título de posse perante o trabalhador gerava a necessidade de 

criarem-se novos vínculos coercitivos para manutenção da produção e permanência do agora 

liberto no processo de produção. 

2- Lei de abolição da escravatura. Assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel

Para que  isso ocorresse era necessário que o liberto não encontrasse trabalho fora da 

propriedade de seu antigo senhor. Contudo, o liberto ávido por livrar-se das condições do 

cativeiro procurava de todas as maneiras livrar-se deste e o primeiro passo a ser dado nessa 

direção era abandonar a “moradia” na casa do senhor. Muitos se alocavam nos cortiços do 

centro da cidade, que proporcionavam moradia a baixo preço e maior concentração de oferta 

de trabalho.

Encontrando entraves para manter a mão-de-obra escrava os proprietários de terras, 

começam a buscar alternativas, sempre consultando aqueles que possuem os mesmos 

interesses de classe que os seus. Chalhoub mostra que nesse cenário afirmam-se produções de 

idéias reiteradas a cerca da “naturalidade” do liberto, dos pobres, subjetividades que tinham 

como fim manter a condição de dominação sob essas classes. “Vamos encontrar o conceito 

de classes perigosas como um dos eixos de um importante debate parlamentar ocorrido na 

Câmara dos Deputados do Império do Brasil nos messes que se seguiram à lei da abolição 

da escravidão, em maio de 1888. Preocupados com as conseqüências da abolição para a 

organização do trabalho, o que estava em pauta na ocasião era um projeto de lei sobre a 

repressão à ociosidade” (CHALHOUB, ANO. p. 20)

A relação feita entre ócio e pobreza é dada no fim de atribuir o primeiro como um 

vício conseqüente do segundo. Os deputados do império preocupavam-se com a repressão à 

ociosidade, entendendo-se como ociosos aqueles que não trabalhavam e por isso entregavam-

se a toda sorte de vícios. Já que os que não trabalhavam não podiam poupar, seu “destino” 

seria sempre a miséria. Por analogia todos os vadios seriam pobres e maus trabalhadores; e 

avançando na argumentação as classes pobres são viciosas e os vícios são nocivos à sociedade, 

logo as classes pobres apresentam perigo.“...para os nobres deputados a principal virtude 

do bom cidadão é o gosto pelo trabalho, este leva necessariamente ao hábito da poupança, 

que, por sua vez, se reverte em conforto para o cidadão. Desta forma o indivíduo que não 

consegue acumular, que vive na pobreza, torna-se imediatamente suspeito de não ser um bom 

trabalhador. Finalmente, e como o maior vício possível no ser humano é o não trabalho, a 

ociosidade, segue-se que aos pobres falta a virtude social mais essencial; em cidadãos não 

abunda a virtude, grassam os vícios, e logo, dada a expressão “classes pobres e viciosas”, 

vemos que as palavras pobres e viciosas significam a mesma coisa para os parlamentares”. 

(CHALHOUB, ANO, p. 22)

A definição de virtude social e quem teriam essas virtudes sociais irá autorizar aqueles 

que têm o direito a cidade e a cidadania, considerando sobre as circunstâncias dessa mesma 

definição que uns são mais cidadãos do que outros. Essa produção ganha força como senso-

comum; principalmente considerando a política proposta para a época – podemos citar 

como exemplo ilustrativo a Reforma Pereira Passos³ que, fundamentando-se no aporte 

dos higienicistas, propôs uma reforma urbana que destruía os cortiços do centro da cidade, 
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empurrando a população pobre, aqueles que produzem como efeito social o “enfeiamento” da 

cidade, para os bairros interioranos, nas encostas dos morros, camuflados por charcos e poças.

3- Reforma urbana idealizada pelo então prefeito Francisco Pereira Passos que tinha como 
objetivo a reestruturação do centro da cidade do Rio de Janeiro. Nesta foram demolidos 
vários cortiços, habitações da população indesejável no centro, entre eles o “Cabeça de 

Porco” um dos mais famosos da época.

Este ideal encontra-se incorporado no imaginário coletivo até a atualidade, sendo 

as chamadas “áreas de risco” consideradas locais de violência e dor. Locais temidos pela 

possibilidade de violência provocada pelos indivíduos oriundos dos mesmos. Contudo, 

encontramos muitos destes mesmos indivíduos que convivem nas áreas de risco empregados 

nos espaços de convívio, nos chamados espaços luminosos, (SANTOS, 2002) das grandes 

metrópoles, convivendo com os “civilizados”. Podemos intuir que esses indivíduos tornam-

se perigosos quando se encontram reunidos e em seu território, logo em um quadro em que 

se encontram mais ou menos organizados; mas de alguma maneira reunidos, o que pode lhes 

proporcionar força de resistência.

Essa produção de subjetividades sobre os espaços e sua população se estende para 

as relações de produção que emergem nesses espaços. Nos espaços opacos (SANTOS, 

2002) a produção, a cultura, a história são desqualificadas, já que  a cultura ali produzida não 

obedece aos signos culturais instituídos enquanto válidos das classes dominantes. O Morro 

do Castro não foge a esta produção. Apesar de apresentar uma contradição histórica devido 

a alteração da intencionalidade daquele espaço, primeiramente projetado para habitação de 

classes mais abastadas socialmente e posteriormente, considerando a falência desse projeto de 

construção, ocupado desordenadamente pelas classes populares, a identidade local é marcada 

pela subjetividade da violência, do perigo, do inculto, do feio, um espaço do não estar, um 

lugar do não lugar.

Sendo assim, verificamos que o estreitamento entre pobreza e perigo deu-se, 

historicamente, através de ações de delimitação concreta – os espaços da cidade, aqueles que 

habitam esses espaços, os espaços permitidos, os espaços de convívio e circulação, os espaços 

opacos e luminosos (SANTOS, 2002) – e através da produção de subjetividades acerca daqueles 

que são qualificados a exercerem seu direito sobre a cidade, seu direito sobre a vida, seu direito 

em omitir ao outro a própria condição de sua existência e dignidade em detrimento daqueles 

que “naturalmente” – uma vez que se verifica o uso do determinismo biológico para afirmação 

da condição de “marginal” (entendido como aquele que não está qualificado, autorizado, a 

ter exercício dos mesmos direitos daquelas classes que estão qualificadas a exercê-los) por 

sua condição social e cultural, não apresentariam os requisitos, os signos culturais que os 

qualificariam em equivalência com as classes dominantes.

Contudo, tendo a força de resistência promovida pelas classes subjugadas e até mesmo 

seus silêncios ensurdecedores que clamam por vida, há que se considerar os mecanismos 

contra hegemônicos utilizados enquanto ferramentas de resistência por essas classes, a criação 

de linhas de fuga (GUATARRI, ANO) nas quais a possibilidade de uma existência mais digna 

é possível. Uma dessas linhas de fugas, a que apresentamos enquanto possibilidade neste 

estudo, é o retorno e valorização da memória local, que busca na história do espaço, nas 

marcas e alterações provocados pelos sujeitos que o transformam, assim como no que estes 

sujeitos produzem em seu cotidiano, encontrar traços de uma identidade local mais condizente 

com os interesses daqueles que habitam esses espaços. Entendendo que essa memória deve 

ser partilhada pelos próprios protagonistas da mesma percebemos que é necessário que este 

movimento ocorra a partir do local e daqueles que vivenciam o mesmo. Assim, temos o local 

enquanto ponto de partida para alteração de uma ordem global, a construção de novas esferas 

de micropoderes, e, aqui defendemos, que um ponto estratégico para este movimento é a 

instituição escolar. 

 A construção de canais de debate sobre a questão cultural e a ressignificação das 

subjetividades criadas em relação às classes pobres é uma questão social, mas que tem que 
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ser priorizada na escola, transfigurando-se essa como um lócus privilegiado de produção de 

novas subjetividades.  Mas, a escola somente se transmuta em propulsora de ressignificações 

e releituras se esta se desvincula de certos mecanismos implementados historicamente para 

garantir a eficiência da assimilação do discurso competente. A escola só promove idéias se 

ruir com as trancas das correntes. Essa será nossa defesa no capítulo que se segue, o caráter 

propulsor da escola através da valorização da memória local na ressignificação de identidades 

acerca das classes populares, a escola enquanto lugar de memória.

IV - CAPÍTULO 3 -  A  ESCOLA ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA: UM 
ESTUDO DE CASO DA ESCOLA DJAIR CABRAL MALHEIROS

“Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão 
 
Mas as coisas findas 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. “

(Carlos Drumond de Andrade. Memória)

 Neste capítulo nossa tarefa foi discutir o complexo conceito de memória, sua relação 

com identidade e, sobretudo, a importância da preservação das memórias escolares no papel da 

valorização da comunidade local, suas produções, marcas produzidas no espaço-temporalmente 

e gestão do espaço em que convivem. 

Numa época em que o fluxo contínuo de informações nos faz permanentemente 

preocupados e ansiosos de estarmos sempre atualizados, em que o simples ato de piscar os 

olhos nos trás o “aparente” risco de não estarmos mais em contato com a realidade que se 

conhecia, em suma, numa era de aceleração, em que se dá valor não ao conhecimento, mas 

sim a nova informação. Nas redes socais que se formam e se desfazem com muita rapidez, as 

relações travadas pelos sujeitos com a memória transita numa esfera conflituosa.

 .
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 O processo de desqualificação e desnaturalização do “ato de lembrar” e das narrativas 

parte da concepção de que o (pós)moderno é palco de todas as impressões e manifestações que 

são importantes e significativas para a sociedade. Para isso é necessário perceber o sentido na 

aparente ausência de sentido e esquecimento que se dá, por exemplo, aos arquivos escolares, 

guardados burocraticamente e, na maioria das vezes, desprezado como memória descartável. 

Também, percebemos essa mesma produção quanto aos relatos dos mais velhos que se tornam 

informações antigas, cabendo-lhes viver num passado sem ressonância no presente.

 A memória oficial não permite a história dos “pequenos”, das localidades periféricas, 

como é o caso do nosso objeto de estudo: o Morro do Castro; tornando-se a construção da 

história um mecanismo de manutenção do poder da história dos vencedores.

 De forma geral, encontramos dois eixos de visão sobre a memória: a primeira vê a 

memória envolta por uma aura romântica, são apenas reminiscências da infância passada ao 

pé da amendoeira da casa da avó ou as aspirações do primeiro grande amor. A segunda vê a 

memória como informação antiga, velha. E tudo o que é velho é gasto, e tudo o que é gasto já 

não serve mais, e se não serve mais é jogado fora.

 As percepções do ser que se entrelaçam com os fatos vividos constituem a sua memória 

e a memória de seu espaço. Os espaços nos relatos dos que o vivem são percebidos por 

diferentes ângulos, sendo compostos por diferentes olhares. Logo, constituem um mosaico de 

subjetividades. “ Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, 

é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado “tal como foi”, e que se 

daria no inconsciente de cada sujeito.”  (BOSSI,  1994, p. 55).

 Nesse movimento, composto, sobretudo, pelo esquecimento e pelo o que nos permitimos 

esquecer, cabem releituras, recomposições, olhar o passado sob as novas perspectivas que 

apresentam os desafios do presente, buscando experiências no vivido que nos rematem a estes 

desafios da temporalidade.

 “Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem 

que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa 

percepção alterou-se e, com ela nossas idéias, nossos juízos de realidade e de  valor. O simples 

fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, 

e propõe sua diferença em termos de ponto de vista.” (BOSSI, 1994, p 55.)

 Essas percepções, esses relatos da memória, os sujeitos que lembram e suas relações 

com os acontecimentos lembrados extravasam a dimensão da subjetividade do sujeito para ser 

remontada por uma subjetividade coletiva, transfigurando-se na memória local. “ A memória 

do indivíduo depende de seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, 

com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e grupos de referência 

peculiares a este indivíduo.” (BOSSI, 1994, p. 54)

 Essa memória, conceituada por Bossi enquanto “o lado subjetivo de nosso conhecimento 

sobre as coisas “  (BOSSI, 1994, p. 47), que relaciona o sujeito com suas experiências vividas 

no espaço e com outros sujeitos que neste convivem, além do conjunto de significados que essa 

memória representa para este grupo, produz uma identidade local condizente com as formas de 

interpretação do real daquela comunidade. Memória esta que é, sobretudo, propagada através 

da narrativa oral que, numa sociedade grafocêntrica ocupa um lócus inferior aferido pela sua 

desvalorização enquanto relato histórico dentro do discurso competente. Deste modo, essas 

percepções, essas falas, não são incorporadas à história oficial por não serem consideradas como 

“verdadeiras”, históricas. “A memória que é válida é a memória contextualizada, é a memória 

subordinada a história ou a literatura, é a memória coisificada”. (NUNES, 2002/2003: pg.    )

 Buscamos um movimento que não compreenda a memória mergulhada no saudosismo, 

que não se subordina a uma ciência legitimada pelo discurso competente, mas que se configura 

como um movimento que percebe as acepções do presente e que busca o passado na perspectiva 

de construir uma experiência que nos remete a temporalidade. 

Uma memória que tem sentido, articulação e significância, frente ao ser e não a mera 
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aglomeração de fatos e imagens, a memória em movimento que se modifica na medida em 

que o ser se modifica e que se incorpora nas percepções que esses homens têm de seu espaço-

tempo. 

Uma memória vivida e viva, o espaço-tempo vivido e a tensão entre  memória  e o discurso 

competente, essas percepções possibilitam linhas de fuga. Se analisarmos a categoria de  

classes expropriadas  - geralmente entendidas como perigosas e violentas – a partir dessa 

clivagem, talvez tenhamos que nos confrontar com uma outra possibilidade. A possibilidade 

da intensidade de suas vidas e histórias que faz com que as mesmas se identifiquem enquanto 

produtoras de cultura, memória e história, fomentadoras de potencialidades e beleza.

 Nesse sentido destacamos a importante iniciativa da Escola Municipal Djair Cabral 

Malheiros na conservação da memória escolar - através de fotos, reportagens, produções dos 

alunos- e da memória e identidade local, através de visitas organizadas com professores, alunos, 

parentes de alunos, aos patrimônios do Bairro do Morro do Castro e da promoção de projetos 

que integram comunidade local e escola, num movimento que agrega parceiro na fatídica luta 

pelos que buscam reconhecimento e dignidade.

3.1- A Inserção da Escola Djair Cabral como Lugar de Memória

 

 

Fundada em 28 de abril de 1991 a Escola Municipal Professor Djair Cabral Malheiros é uma das três escolas 

públicas do Morro do Castro localizada na praça Belarmino de Matos, Município de São Gonçalo.

  A administração da escola tem como responsáveis a diretora a Professora Ana Maria 

da Silva Maturana, que ocupa o cargo de direção há 16 anos, desde a fundação da escola; e 

a  Orientadora Pedagógica: Heliana da Silva Maturana, filha da diretora e que também ocupa 

as funções de coordenação de cultura, responsabilidade pela merenda escolar e treinadora das 

balizas da banda nas apresentações externas.

 A Escola possui um quadro de funcionários contanto com: 1 orientador pedagógico, 1 

orientador educacional, 1 secretária, 2 agentes administrativos, 3 merendeiras, 3 serventes, 8 

professores, 2 inspetores de disciplina, 2 vigias. A admissão dos profissionais é feita através de 

concurso público. Possui 196 alunos, divididos nos turnos matutino e vespertino. 

É bastante conhecida no Município de São Gonçalo, sendo constantemente solicitada para 

fazer apresentações com sua banda mirim, criada em 21 de agosto de 1992, com cerca de 
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quarenta integrantes entre alunos e meninos do Morro do Castro com idades entre quatro e 

doze anos, com seis balizas mirins.

 É oferecida merenda escolar diariamente aos alunos da escola e sempre que possível 

algumas pessoas consideradas como as “carentes” do local são também dela se beneficiam. 

  Num movimento que busca o resgate e preservação da memória local, a escola promove 

excursões e visitas públicas a patrimônios históricos do Morro do Castro como o Poço do 

Jacaré - poço artesiano no qual os moradores retiravam água (alguns moradores ainda utilizam 

a água do mesmo) que recebeu este nome pela figura de um jacaré talhada na estrutura superior 

do poço -, Pedra da Sereia – nascente do Rio Bomba que formaria o desenho dos cabelos de 

uma sereia no seio da rocha da nascente.

 A escola desenvolve projetos  locais de marco histórico ao longo do ano letivo, que tem 

a finalidade de promover a integração entre os pais dos alunos e a escola, além de vincular os 

conteúdos estudados com as informações que os alunos possuem sobre os temas em questão. 

(São exemplos destes projetos o Projeto Todo Dia é Dia de Índio, Projeto Eco-arte.)

 Possui vasto acervo de memória, contendo fotos e reportagens de jornais que citem a 

escola ou sua banda mirim. Esse material foi oferecido para o projeto “Espaço, Memória e 

Subjetividade: a construção social da escola”, coordenado pela Prof(a) Adir da Luz Almeida 

com bolsistas de pesquisa e extensão há 5 anos no local, pela diretora Ana Maria Maturana, 

que mostrou receptividade, cooperação e interesse com o projeto.

   Com nossos olhares, percebemos a  escola Municipal Djair Cabral Malheiros como 

um núcleo familiar, a relação da diretora com os alunos, por vezes, é comparada, em sua 

fala, a relação que esta tem com seus netos. A própria conservação da memória da escola 

através de fotos, reportagens de jornais, produções dos alunos, se dá no viés da apropriação 

do público pelo privado, visto que a conservação desses materiais, e a produção dos mesmos, 

fica centralizada na figura da diretora da escola. Na fala da mesma, também fica marcado o 

protecionismo da comunidade local com a escola.

  Num movimento que busca entender a cultura como ruptura, como propulsora do 

novo, força motriz capaz de catalizar energias a favor da razão humanizada e temporalizada, 

inventando uma nova cultura política, inclusiva, contemplando diferenças, com mediações 

possíveis das diversas experiências culturais, considerando o lugar e as narrativas sobre o lugar 

como múltiplas e plurais, a Escola Djair Cabral insere-se como lugar de conservação da memória 

e identidade local do Morro do Castro, abarcando, em suas possibilidades e impossibilidades, 

as demandas dessa população local que precisa de artifícios contra- hegemônicos que lhes 

explicitem que esses sujeitos são produtores de cultura, de saberes, de vivências, de relatos 

que por vezes se confundem, ou que se complementam, de marcas espaço-temporais que 

modificam as relações das próximas gerações, de potencialidades, de beleza, de memória e de 

história.

 

V – CONCLUSÃO

”O dia em que o morro descer e não for 
carnaval o povo virá de cortiço, alagado e 
favela mostrando a miséria sobre a passarela 
sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma 
única escola, uma só bateria .Quem vai ser 
jurado? Ninguém gostaria que desfile assim não 
vai ter nada igual  
 
Não tem órgão oficial, nem governo, nem 
liga ,nem autoridade que compre essa briga. 
Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é 
o poder devolver à esse povo a alegria. Senão 
todo mundo vai sambar no dia em que o morro 
descer e não for carnaval.”

(Wilson das Neves- O dia em que o morro descer 
e não for carnaval)
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 Para além de apresentar uma conclusão como fim, idéia que se extrai de um estudo 

esgotado, este trabalho propôs-se a apresentar questões, levantamentos que fomentassem a 

reflexão, reflexões que almejam tornarem-se propostas, propostas que buscam o estabelecimento 

de relações mais cordiais, ao menos, menos predatórias. Aliás, os levantamentos parciais 

aqui apresentados nem poderiam ter a pretensão de apresentarem-se enquanto dados a fim 

de extrair-se uma conclusão. Seria necessário considerar uma série de outros elementos para 

compreender a totalidade do Morro do Castro e dos sujeitos que constroem e construíram esse 

espaço. 

 Contudo, os dados e questionamentos apresentados nos permitem fazer alguns 

apontamentos sobre o Morro do Castro e sua comunidade. Dessa forma é possível perceber, 

através da constituição da história do bairro que a materialidade do território é substancialmente 

alterada a partir de meados da década de 50, com a falência do projeto da Imobiliária Bela Vista 

e ocupação desorganizada do espaço, e, sobretudo, na década de 70, com os deslocamentos 

dos moradores da favela Maverói para o Morro do Castro. As relações no espaço alteram-se 

abruptamente na medida em que a classe que o ocupa não é mais a classe média, mas as classes 

populares. Um espaço que antes era belo e bucólico passa a ser violento e perigoso. 
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Essa inversão das relações com o espaço e com os habitantes do mesmo origina-se dos 

conceitos produzidos a cerca daqueles que ocupam esse espaço, o que esses sujeitos são capazes 

de produzir segundo os desafios que sua realidade propõe e, sobretudo, as manifestações, 

riquezas, coisas, que não produzem por não estarem imersos em signos culturais que viabilizem 

essa produção ou dotados de artifícios técnicos que os levem a produzir obedecendo aos signos 

das classes dominantes.

Uma vez que não se inserem nos signos culturais da classe dominante, já que não 

pertencem à classe hegemônica, as produções das classes populares são tipificadas enquanto 

inferiores, bárbaras, dotadas de pouco valor. Essa produção subjetiva da improdução atribuída 

às classes populares impregna o habitus social e se estende para as relações de produção que 

emergem desses espaços, sendo estes empobrecidos em sua materialidade. 

Contudo, as classes populares continuam a produzir, continuam buscando uma identidade 

mais condizente com suas formas de lidar com o real. Nessa medida, torna-se necessário que o 

discurso competente não apenas diminua o valor da produção das classes populares, mas que 

isole essas produções, essas classes e o espaço em que convivem numa esfera que provoque 

repulsa, afastamento, uma cortina de fumaça nebulosa que indique medo, perigo, punição, 

criando um quebra cabeça de espaços que se encaixam e se repelem, luz e penumbra, oposições 

que alimentam o discurso competente.

 O discurso competente que produz determinados signos detentores de características 

que os inserem no capital cultural em detrimento de outros, é uma produção que tem uma 

intencionalidade, no caso esta é o expurgamento do lócus de status social às classes menos 

abastadas. Essa intencionalidade é fundamental para entender o processo pelo qual ações e 

objetos se confundem, através do movimento permanente de dissolução e recriação de sentido.

 Nessa perspectiva, a intenção desse trabalho, para além de levantar o debate a estas 

questões foi buscar artifícios que fossem capazes de produzir linhas de fugas, ressignificando 

essa identidade de improdução atribuída às classes populares. 

A proposta aqui defendida é que a escola vista enquanto lugar de memória, ou seja, buscando a 

valorização da memória local, da cultura local, dos modos pelos quais a espacialidade construiu-

se através das intervenções dos sujeitos, é capaz de ressignificar a produção subjetiva a cerca 

das classes populares, possibilitando que as mesmas produzam identidades mais condizentes 

com suas formas de ser e estar no mundo (FREIRE, 1979). 

 Desse modo, a escola aqui é entendida como lócus privilegiado para a produção de 

canais de debate a cerca da questão cultural e identidade local, valorizando a história local, 

as produções, o conhecimento e as formas de lidar com o real, sobretudo, a memória das 

classes populares. Entendendo a escola enquanto uma instituição de memória que deveria, 

de maneira instituinte, analisar todas as ferramentas do discurso competente: a aproximação 

entre os conceitos de pobreza e perigo de forma tal que os mesmos se tornam “sinônimos”, a 

tipificação da cultura como lugar do passatempo e da diversão; a diferenciação entre cultura e 

cultura popular compreendendo a última como “aquilo” que não tem o status para se enquadrar 

na terminação “cultura”; o apagamento da memória dos grupos populares; a construção 

de subjetividades do menor, inferior dada a estes grupos; a segmentação dos espaços que, 

geralmente, atravessa a escola, e que são aspectos que convergem em um mesmo propósito: a 

manutenção das hierarquias de poder através do discurso competente.

Nesse sentido, destacamos a importante iniciativa da Escola Municipal Djair Cabral 

Malheiros na preservação de seus acervos escolares e nos esforços em promover a valorização 

da história local incluindo em seu currículo o estudo sobre os patrimônios locais, tanto naturais- 

visitas as formações naturais que fazem parte da história do bairro, trabalho de conscientização 

com os resquícios de mata atlântica-, como culturais – manutenção da banda mirim da escola, 

valorização dos grupos musicais locais e da escola de samba-. 

Esse trabalho, sobretudo, é uma tentativa de acostumar nossos ouvidos para os silêncios 

ensurdecedores enterrados, cobertos de pó, escondidos em arquivos, gavetas, fotos antigas, 

cheirando a velho e mofo, amarelos, carregados de significação. Os velhos, os quase mortos, 

os desenganados, os que estão às vias de despedirem-se, as memórias, as falas, o novo, o 
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que começa a construir suas marcas no espaço, formando um mosaico de subjetividades, 

relações humanas, que, obedecendo a própria natureza da expressão, busquem relações menos 

desumanizantes.
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RESUMO

O presente trabalho monográfico se propõe a colher e conhecer memórias, lembranças de 
professora, para compreender quais marcas essa profissional acredita ter recebido ao longo 
de sua vida, visando à compreensão de como se dá o processo de constituição do sujeito 
professor. Assim, pela sua natureza, esta monografia será construída pelas histórias e pelos 
saberes de duas professoras. A partir de suas visões, seus sonhos e medos é que recupero e 
produzo um pequeno mosaico do seu passado educacional. As narrativas orais dessas docentes 
estão alicerçadas por um quadro teórico apreendido durante o Curso de Pedagogia. Quanto às 
questões teóricas metodológicas, este trabalho insere-se dentro de uma abordagem qualitativa 
e ancora-se fundamentalmente na história oral de vida.  

Palavras-chave: história de vida, narrativas, memórias, professora.

ABSTRACT

This monograph aims to gather and meet memories, teacher of memories, to understand what 
this professional brands believed to have received throughout his life and aimed at understanding 
how is the subject teacher formation process. Thus, by its nature, this monograph will be built 
by the stories and the knowledge of two teachers. From their visions, dreams and fears is that 
recover and produce a small mosaic of your educational background. Oral narratives of these 
teachers are underpinned by a theoretical framework seized during the Pedagogy Program. As 
for the methodological theoretical issues, this work falls within a qualitative approach and is 
based primarily on oral history of life.

Keywords: life history, narratives, memories, teacher

I- INTRODUÇÃO: PRIMEIRAS PALAVRAS

“Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa,
de algum modo, escrito em mim. Tenho é que me copiar...”

Clarice Lispector

Escrever a Monografia! Inicialmente, um período de possibilidades, quando as temáticas 
que mais nos encantam giraram em nosso pensamento. O que podemos ter como boa opção de 
pesquisa? Conflito sempre presente no pensar e sentir de quem tem como parte de seu oficio 
escrever. Se, a princípio, todos os temas são uma boa opção, como se definir por aquele que 
ficará presente, enquanto outros se afastam.

Acredito que todo aquele que tem diante de si a tarefa de escrever se pergunta: sobre 
o quê vou escrever? Fiz dezenas de vezes essa pergunta para mim. Só havia uma certeza: 
precisaria estar implicada com o que escrever. Neste sentido apoio-me em Dominicé (1988, p. 
140) quando diz que “as questões que cada um procura resolver pertencem à sua história”. 

Se assim é, sempre estive ligada a educação. Meu interesse pela Educação existe desde 
a infância: ora como filha de uma professora, ora nas brincadeiras de ser professora, quando 
através das representações podia externar a admiração por “essas” profissionais com as quais 
convivi o período das primeiras vivências escolares. Pensar na profissão docente encorajou-
me na construção deste trabalho, quando percebi como a possibilidade de ser professora desde 
sempre exerceu um “fascínio” sobre mim. Como transformar o “fascínio” em projeto e este em 
produção monográfica, com as exigências que essa produção nos exige.

Optei, atravessada pela minha implicação, em refletir, sobre formação de professores 
mediada por duas histórias de vida: uma de minhas primeiras professoras; outra que me trás 
um desafio muito já que além de professora tem relação próxima comigo já que é também, 
minha mãe.

Pensei em trazer outra questão; como se dá o fazer pedagógico de quem além professora 
é, também, mãe de seu-sua aluno-a? Todavia, já sabedora das dificuldades que enfrentaria 
de fato neste trabalho a tensão está ao contrário: como fazer o movimento de aproximação e 
afastamento se a profissional é também sua mãe?
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Segundo Oliveira:
Histórias de vida põem em evidência o modo como cada pessoa mobiliza 
os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, os seus 
repertórios. Numa história de vida podem ser identificadas rupturas e as 
continuidades, as coincidências no tempo e no espaço, as “transferências” 
de preocupações e de interesses, os quadros de referencia presentes nos 
vários espaços do cotidiano (2000, pp. 17-18).

Neste trabalho, concordando que o saber humano é plural, propus-me a, através das 
memórias e lembranças das mesmas, buscar compreender quais marcas a profissional acredita 
ter recebido e deixado em quem por elas passou ocupando o lugar de aluno. Como se dá o 
processo de produção do professor e do aluno como sujeitos nessa relação, que é coletiva e, 
também, única.

Ao rememorar, a trajetória dessas professoras e a partir delas mesmas, esta se 
transformará em narrativa. Dessa narrativa, terei a “tarefa” de construir a minha narrativa, 
cheia de implicações, fragmentada e feita através de recortes. Recupero e produzo um pequeno 
mosaico do seu passado educacional. Mosaico este que faz parte de outro mosaico (e como todo 
mosaico é sempre incompleto), de outras dimensões de suas vidas. Como futura professora, 
me re-conheço em algumas dessas pequenas peças do mosaico, já que faço parte.

Segundo Nóvoa:
 “mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais: equacionar a 
profissão à luz da pessoa e vice-versa; aceitar que, por de trás de uma logia 
(razão) há sempre uma filia (sentimento)... e pelas histórias de vida pode 
passar a elaboração de novas propostas sobre a formação de professores e 
sobre a profissão docente”. (2000, p. 25).

O uso da história de vida das professoras para recuperar suas trajetórias se constituirá 
como um exercício metodológico na medida em que demonstrará as possibilidades e os limites 
deste trabalho. Pretendo também, em alguns momentos, relacionar suas vozes com as vozes 
teóricas dos diversos autores estudados ao longo do curso de Pedagogia.

A reconstituição de suas trajetórias através da memória feita por meio de relatos orais 
teve como caminho investigativo entrevistas semiestruturadas e análise das mesmas. Narrar 
história é trazer à memória fatos ou acontecimentos que conservamos e registramos de alguma 
forma. Ao narrar-se, a pessoa diz o que guarda do que viu de si mesma e ao mesmo tempo 
organiza sua própria sequência temporal (LARROSA, 1994).

Considero importante, como maneira de ter constante atenção na minha implicação com 
o tema, atenção à escolha teórica--metodológica e os riscos de ter somente uma escrita laudatória 
e não conseguir fazer o movimento de escrita onde à implicação presente não comprometa a 
reflexão necessária ao trabalho acadêmico, compreendendo quem sou hoje enquanto sujeito.

Afinal quem é Tamara? Atualmente sou uma mulher “balzaquiana1”, casada. Sou 
a filha mais velha de uma família de 02 irmãos. Sou amiga, companheira, excessivamente 
perfeccionista, responsável, fiel e bem humorada. Gosto de música, de ler, assistir filmes, 
correr, de comer, de cães (na verdade eu os amo!). Na infância fui feliz demais e segundo 
familiares: “teatral”. Na adolescência fui tranquila e religiosa. Com o tempo me tornei mais 
aventureira e politizada. 

O caminhar para a docência foi se construindo aos poucos. Sou filha, sobrinha, prima, 
amiga e esposa de professores e, revisitando minha memória, vejo que de certa forma fui 
influenciada pelos membros desta família.

Viajo no tempo e recordo-me do anel que minha mãe usava, com uma pedra preta, 
símbolo do magistério e principalmente do sacrifício da minha avó Maria de Lourdes, operária, 
que para pagá-lo vendia livros para completar sua renda. Dominicé (1998, p. 57) diz que “o 
adulto constrói-se no material relacional familiar que herda”.

Das lembranças que surgem destaco as muitas tardes que ficava a observar minha mãe 
com seus diários e cadernos, ou corrigindo as provas. Nos finais de semana preparando o 
plano de aula. Sempre tão dedicada e organizada, debruçada sobre os livros, eu a rodeava 
querendo participar, atenta, minha mãe puxava uma cadeira e perguntava: “que me ajudar?” 
Não titubeava, sentava e na minha inocência com uma caneta e um papel em branco dava 
inicio na ajudância. 

Recordo-me dos dias em que juntas estudávamos os verbos, a tabuada, os questionários 
de Geografia ou História, as preposições e orações. Dos dias chuvosos que lia para nós (eu 
e meus irmãos). Das interpretações de textos, quando me dizia para ler com o coração e não 
apenas com meus olhos. Admirava a facilidade que minha mãe possuía de nos ensinar, de nos 
entreter e acalmar. Recordo-me das idas ao cinema, zoológico, teatro, exposições e museus. 
Das belas canções que me ensinou. 

Nos anos 80, havia um Jardim de Infância no terraço da casa da minha avó paterna Nina. 
Era da minha madrinha que montara com outras amigas recém-formadas. Aquele universo 
escolar, que permeou minha infância nos finais de semana era fascinante pela função que pude 
desempenhar que ia desde a arrumação do espaço até a permissão na impressão com o “velho” 
e bom mimeógrafo dos trabalhos que os pequenos iriam utilizar. Dentro dessas memórias 

1  Balzaquiana ou mulher balzaquiana é uma expressão que surgiu após a publicação do livro A Mulher de Trinta Anos (1831-32) do francês Honoré de 
Balzac e que se refere às mulheres na casa dos 30 e, atualmente, também às mulheres de 40 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Mulher_de_Trinta_Anos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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percebo como a imagem do passado se atualiza, ou se fixa, no exato momento em que é 
escolhida para servir ao presente, ou seja, quando se forma a percepção do presente. Porém, 
em sendo não o é.

Capítulo I: EU, EU MESMA E MINHA TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL

“A experiência, e não a verdade é o que dá sentido à escritura. (...) 
Escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o já 
sabido. Se alguma coisa nos anima a escrever é a possibilidade de que 
esse ato de escritura, essa experiência em palavras, nos permita liberar-
nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos para ser 
outra coisa, diferentes do que vimos sendo” (LAROSSA/ KOHAN Apud 
RANCIERI, 2010, p. 05).

Rememorar. Saltam imagens da época da educação infantil, da minha especificamente 
do Jardim de Infância, das tardes do recreio embaixo de uma árvore imensa que havia no pátio, 
onde ficávamos sentados ouvindo histórias, cantando, brincando. 

Da sala de aula, com as mesinhas e suas cadeiras pequenas, do armário no canto, dos 
desenhos, massinhas, colagens, da porta que sempre ficava aberta e, às vezes, quando a saudade 
era forte demais, fugia para sala de aula onde “minha mãe” lecionava, era alfabetizadora. A 
sensação de estar perto dela era de conforto e proteção, pena que durava pouco, porque logo 
aparecia “Tia Marinês” para me buscar. Essa “mistura” entre a profissional professora ser ao 
mesmo tempo minha mãe acompanha-me. Como des-misturar? Onde termina a professora e 
começa a mãe? Será possível esse movimento? Percebo que quando volto ao passado, ao tentar 
recuperar caminhos que passei na minha trajetória, o faço tendo em vista o momento presente, 
em que vivo. Então de fato, que memórias são essas? 

Para Lowenthal (1998) a lembrança:

Lembranças não são reflexões prontas do passado, mas reconstruções 
ecléticas, seletivas, baseadas em ações e percepções posteriores e em 
códigos que são constantemente alterados, através dos quais delineamos, 
simbolizamos e classificamos o mundo à nossa volta”. (p. 103)

Compreendo que as mesmas são compostas por uma rede de intenções, de ações, de 
vivências que se transformam, se entrelaçam com situações de vida.

Soares (1991) nos diz:
Procuro-me no passado e “outrem me vejo”; não encontro a que fui, 
encontro alguém que a que sou vai reconstruindo, com a marca do presente. 
Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura, contaminado 
pelo aqui e agora. (p. 37)

1.1 O Caminho para a docência

Ao caminhar, com cuidado, nas re-memorações e trajetórias de vida, penso que aquilo 
que permaneceu na minha infância e adolescência tem um poder simbólico muito forte, 
contribuíram para produzir a relação que tenho com a docência, ou seja, da lembrança da 
aluna que fui, das marcas deixadas por professores do passado: palavras afetivas ou não, dos 
momentos inesquecíveis de acolhimento e de exclusão

Enfim, à medida que crescia, tinha o firme pensamento em tornar-me uma professora, 
porém, após o falecimento do meu pai, eles, de certa forma se fragmentam e, no período do 
pré-vestibular, decido que não iria me tornar professora. 

A vida seguiu outro rumo...

Passaram-se 20 anos para que eu pudesse finalmente rever minha trajetória, retornar 
por caminhos abandonados e fazer-me de novo, professora e, no meu lugar de caminhante, 
encontro-me nos versos de Cora Coralina:

Andei pelos caminhos da vida. 
Caminhei pelas ruas do destino- 

procurando meu signo. 
 

Bati na porta da Fortuna, 
mandou dizer que não estava. 

 
Bati na porta da Fama, 

falou que não podia atender. 
 

Procurei a casa da Felicidade, 
a vizinha da frente me informou que 

ela tinha se mudado sem deixar novo endereço. 
 

Procurei a morada da Fortaleza 
Ela me fez entrar: 

 
deu-me veste nova, perfumou meus cabelos... 

fez-me beber de vinho. 
Acertei o meu caminho.
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Firmei meus passos e, no ano de 2010 decido que era hora de voltar a estudar, mas, 
havia a dúvida sobre o que estudar: Letras, Psicologia, Direito? Cheguei a cogitar Jornalismo. 
A certeza é que curso deveria fazer parte das Ciências Humanas. Penso que escolher foi ao 
mesmo tempo, decidir e abdicar.  Uma escolha implica em deixar para trás as opções que 
ficaram de fora. Levenfus (1997) considera que a escolha configura-se também como uma 
despedida, um luto; decidir é na verdade um ato de coragem (Bock, 1997).

Nas conversas informais com meus familiares e amigos, ambos diziam que eu deveria 
ser professora, afinal era um “sonho de menina”. “Parece que acontecimentos conscientemente 
percebidos precisam assumir algum tipo de dimensão afetiva” (BOSI, 1979, p. 253). 

Lembro-me do dia que decidi pela Pedagoga, da felicidade que minha sentiu quando 
compartilhei com ela esta decisão e de suas palavras: “eu sabia que um dia isso iria acontecer, 
que felicidade ter uma filha com a mesma profissão”. “Professor é aquele que sabe olhar as 
coisas a partir de outro foco, sabe redimensionar as visões de sua retina e transformá-la em 
matéria prima”.

Seria só um “sonho de menina”? Seria, de fato, uma homenagem a professora que era já 
também mãe? Que implicações da ordem do sensível me moveram para esta decisão? Confesso 
que não sei.

 Investida de coragem, presto vestibular e no ano de 2011, inicio a concretização de 
um “sonho” de vida ou na vida. Sou aprovada para o Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

1.2 A Pedagogia: só ensina quem aprende
 “Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente”

(Paulo Freire, 2006, p. 94)

O início do curso foi de certa forma complicado. Aqueles que ficam afastados de uma 
Universidade sentem um “descompasso”. Ao mesmo tempo fascinante, pelas descobertas 
e ensinamentos que são vislumbrados, por exemplo, com a Filosofia, que aprendi que a 
Pedagogia surgiu na Grécia Antiga sendo a palavra pedagogia deriva de paidós (criança) e 
agogé (condução). Etimologicamente a Pedagogia configura-se como sendo a condução da 
criança ao saber. Todavia e com contribuições de Piaget, Vygotsky e Freire que vamos debater 
como se dá construção do conhecimento na escola e o papel do professor neste processo. 
Aprendemos que o jogo na Matemática não é simplesmente um “passatempo” para distrair os 
alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de 
extraordinária importância na educação escolar.

A Sociologia é uma poderosa ferramenta para reflexão crítica sobre as mais diversas 
relações sociais, educacionais e políticas da sociedade contemporânea para além do âmbito 
formal da escola. Assim, começamos a experiência de vida e educador que queremos ser com 
as transformações sociais que ocorrem a nossa volta.

Aprendemos nos momentos de formação teórico-prática a cultivar a experiência do 
cuidado com o outro, a fim de investir no aperfeiçoamento das relações, porque a educação 
é vida e necessita de recriação, de modificação, de ampliação e da transformação da essência 
humana.

Acredito que os fatos que ficam guardados na memória “são aqueles que possuem maior 
significado, ainda que seja um momento fugaz, curtíssimo e que jamais se repetiu ou repetirá” 
(CHAUÍ, 2001, p. 128). “Fica na memória dos recordadores o que significou” (BOSI, 2001, 
p. 22).

Particularmente, nos quatro anos que vivi na Universidade, trilhando a formação junto 
a Pedagogia, entendi que o saber adquirido ou vivenciado deve levar a pessoa ao exercício da 
cidadania. Esse processo de construção do conhecimento deve fornecer à pessoa ferramentas 
teóricas, através das quais possa exercer seu papel de cidadão no mundo e, ao mesmo tempo, 
estabelecer uma ligação significativa entre as dimensões do pensar e do saber. 

É um privilegio quando, na Universidade ou na vida, encontramos com educadores 
comprometidos com a educação. Recorro a Paulo Freire (1979, p. 19):

O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com 
a realidade, de cujas ‘águas’ os homens verdadeiramente comprometidos 
ficam ‘molhados’, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. 
Ao experienciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, decidido e 
consciente, os homens já não se fazem neutros. A neutralidade frente ao 
mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que 
se tem de revelar o compromisso.

Levo a “crença” e como toda “crença” é sempre interrogável que para o exercício do 
magistério, o profissional há de ter como essência, como alma, uma inquietação, uma intenção 
social latente: o desejo de provocar mudanças em quem esta ao seu redor, em si mesma e no 
mundo.
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CAPÍTULO II: FIOS E NARRATIVAS

“Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da 
coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida 
retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca 
do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.” 
(BENJAMIN, 1993, p. 205)

No senso comum ouvimos que as pessoas são, por natureza, contadores de história. 
Nessa perspectiva, a narrativa constitui-se no ato de contar e de revelar o modo pelo qual os 
sujeitos percebem, concebem e vivenciam o mundo.

A narrativa de história de vida a partir do relato de professoras justifica experiências, 
acontecimentos e trajetórias vivenciadas ao longo de sua vida, que influenciaram na sua 
construção profissional e pessoal. 

Cabe destacar que as narrativas atendem a interesses metodológicos e epistemológicos, 
a um só tempo, na medida em que o narrar-se se traduz em procedimento e em objeto da 
reflexão. Neste sentido, as narrativas enquanto produção discursiva mantêm vínculos com a 
historicidade, com o vivido e com os sentidos sobre ele produzidos. 

Para Delory-Momberger (2008, p. 97-98) ao se constituir a narrativa com palavras ela 
não traz os “fatos”, e nem é a vida em si, mas será nela que se estruturará a forma que “[...] 
dá uma história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma 
história; temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa vida”. 

Segundo Bakhtin (2000), a narrativa de si só adquire unidade a partir dos valores do 
mundo dos outros, de modo que a história atua sempre como força organizadora do processo 
narrativo. Desta compreensão, as histórias de vida são interpretações de nossa posição no 
mundo. O que evidenciamos de nossa vida ao narrarmos, numa dada condição sócio-histórica, 
em outra poderia ser silenciado, substituído e até mesmo rejeitado. 

2.1 Afinal, o que a história oral?

A história oral é um recurso moderno que vem sendo utilizado na elaboração de diversos 
documentos e arquivos e, principalmente, estudos de histórias de vida. Esse tipo de história 
é muito contemporâneo e está relacionado à história do tempo presente. “A História Oral 
devolve a História às pessoas em suas próprias palavras. E ao dar-lhes um passado ajuda-os 
também a caminhar para o futuro construído por elas mesmas”. (THOMPSON,1992, p.47).

Segundo Freitas (2002), História Oral é um método de criar fontes históricas a partir 
de relatos e depoimentos, recuperando as memórias e obtendo documentos que não foram 
escritos. Neste contexto, o entrevistado é considerado um agente histórico, sua visão, acerca 
da experiência e dos acontecimentos sociais que passou, faz parte da reconstrução do passado 
recente. Depoimentos obtidos com História Oral permitem recuperar um passado, ainda que 
fragmento, sob novas e diferentes “lentes de olhar”.

Para Amado e Ferreira (1998) a história oral é mais do que uma decisão técnica ou um 
procedimento metodológico, é uma forma inovadora, pois dá produz um resgate histórico e 
sua abordagem de apega em detalhes não vistos.

Mesmo que usar a história oral com aporte teórico-metodológico, o modo único e peculiar 
pelo qual é contado, em principio pode ser considerado algo transformador, ao contrário é das 
mais difíceis teórico-metodológicos.

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral 
pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto à 
finalidade da  história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 
história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar barreiras 
que existam entre professores e alunos, entre gerações, entre instituições 
educacionais e mundo exterior; e na produção da história – seja em livros, 
museus, rádio ou cinema – podem desenvolver as pessoas que fizeram 
e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias 
palavras. (THOMPSON, 1992, p.22) 

É uma metodologia que possui procedimentos e técnicas de recolhimento, registro, 
preservação, controle e estudo de fontes orais, das informações coletadas junto à narradora, 
que disponibilizou oralmente sua visão dos eventos que vivenciou. 

2.2 A importância da memória na história oral

O conceito de memória torna-se importante para que os trabalhos possam ser 
desenvolvidos. Através da memória pode ser construída uma determinada história adormecida 
no passado. Porém, a história oral não é a memória. A memória é apenas um dos mecanismos 
utilizados para se realizar a história oral. 

Nesse sentido, a história oral mantém um vínculo importante com a 
memória, e vice-versa. A transposição das narrativas da memória para 
a história, a sociologia, a antropologia ou outra qualquer disciplina 
acadêmica, no entanto se dá na capacidade de diálogo entre a memória, da 
mediação da história oral e a história ou suas correlatas irmãs. (MEIHY, 
1996, p.62 ) 
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Penso que a memória deve ser entendida como um fenômeno social, já que o ser humano 
é um indivíduo social e pertence e se identifica com esse universo, reproduzindo modos de 
agir, pensar e sentir que são exteriores a ele e exercem poder de coerção. 

Segundo Halbwachs (2004, p. 32) “A memória é o resultado do movimento do sujeito 
no ato da memorização, como também é ação dos diversos grupos sociais em suas histórias, 
o passado e o presente”, portanto, a memória individual não é isolada, acontece a partir das 
referências e lembranças do grupo, então, a memória individual deve ser percebida a partir do 
lugar ocupado pelo indivíduo dentro do grupo e das relações que mantém com outros meios, 
“a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, 
com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de 
referência peculiares a esse indivíduo.” (BOSSI 1979, p.17). 

As fontes de memórias têm forte influencia do presente, impregnado de conceitos atuais, 
o que não significa que não possua veracidade:

A experiência da releitura é apenas um exemplo, entre muitos, da 
dificuldade, senão da impossibilidade, de reviver o passado tal e qual; 
impossibilidade que todo sujeito que lembra tem em comum com o 
historiador. Para este também se coloca a meta ideal de refazer, no discurso 
presente, acontecimentos pretéritos, o que, a rigor, exigiria se tirassem dos 
túmulos todos os que agiram ou testemunharam os fatos a serem evocados. 
Posto o limite fatal que o tempo impõe ao historiador, não lhe resta senão 
reconstruir, no que lhe for possível, a fisionomia dos acontecimentos. 
Nesse esforço exercer um papel condicionante todo o conjunto de noções 
presentes que, involuntariamente, nos obriga a avaliar (logo, a alterar) o 
conteúdo das memórias. (BOSSI, 1979, p. 21)

No trabalho com a memória, devemos também estar preparada caso me depare com o 
“silêncio”. O silêncio também pode ser entendido como um falar sem som. Recordar, confrontar 
reminiscências, sonhos, sentimentos e dores. Re(memorar), re(lembrar) e narrar a trajetória de 
uma vida e presentificá-la é ao mesmo tempo por ela chorar, pois já não é o que já foi. 

Ao ter as histórias de vida como fontes, várias inquietações ocorrem: que encaminhamento 
dará a minha escrita? Que escolhas fazer em sua narrativa? O que se conta e o que não pode 
revelar? 

Todos estes questionamentos fazem parte do processo de escrita onde à razão e a emoção 
estão interligadas, haja vista que se trata das memórias vividas pelo sujeito narrador. Cada 
memória será sempre singular e única, pois cada uma traz consigo uma experiência própria 
de vida, ou seja, as histórias de cada sujeito, não poderão ser iguais à de qualquer outro, ela 
sempre contribuirá com mais de uma versão dos fatos vividos.

CAPÍTULO III: ENTREVISTAS, ENCONTROS E HISTÓRIAS 
 nós seres humanos – somos organismos contadores de história, 
organismos que, individual e socialmente, vivemos vidas relatadas.”

Connelly e Clandinin

Entendendo a história de vida como possibilidade para destacar as narrativas, colocando 
em relevo as vivências e as representações individuais. Optou-se por essa modalidade teórico-
metodológica que segundo Fonseca (1995) “trata-se de um processo em que o narrador é o 
sujeito personagem da história e o narrar, o registro; a passagem do oral para o escrito faz 
parte da história que está sendo construída pelo narrador”. (p. 40)

A entrevista faz parte de vários trabalhos acadêmicos, pois é uma prática utilizada para 
obtenção de informações e de captação de dados. Lakatos (1991) e Gil (1994) selecionam as 
entrevistas como: estruturada, semi-estruturada, focalizada, história de vida e história oral.

Alguns autores caracterizam a história de vida como entrevista livre e defendem como 
um meio eficaz para que possam obter o real objetivo, através do discurso e das expressões das 
pessoas, como afirmam Rosiska e Miguel:

A técnica de entrevista livre, concebida como um diálogo aberto onde se 
estimula a livre expressão da pessoa com que se conversa, amplia o campo 
do discurso que passa a incluir não só fatos e opiniões bem delimitadas, 
mas também devaneios, projetos, impressões, reticências, etc. Sem 
dúvida, a entrevista livre, para não partir em todas as direções, deve ter 
um fio condutor, uma estrutura de base ligada ao núcleo temático a ser 
pesquisado. Porém dentro deste campo temático, tudo é pertinente, nada é 
desprezível. Muitas vezes, não unicamente aquilo que é dito explicitamente 
que é significativo. A maneira de dizer, as inflexões, as hesitações, as 
pausas e os silêncios dizem muita coisa. Frequentemente é nessas dobras 
do discurso que se esconde a ambigüidade e a contradição entre o pensar 
e o agir que importa captar e desvelar. Os fragmentos do discurso, o ‘não 
dito’ e o ‘mal dito’ – por medo, por pudor, por desconfiança ou porque 
dizê-lo seria doloroso demais – são tão importantes quanto as respostas 
superficiais. (1999, p.29-30)

Trabalho, nessa produção, com a entrevista aberta, ou seja, calcada na história de vida 
das professoras, que consiste no relato de um narrador sobre sua existência através do tempo.

 “O lembrar, numa entrevista, é um processo recíproco, que exige compreensão de parte 
a parte”, afirma Thompson. 
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3.1 Encontros

Foram na busca de histórias que propus este trabalho as minhas colaboradoras. Realizei 
o trabalho de colher narrativa das participantes em dias e horários por elas definidos. Acertamos 
que os encontros seriam individuais. Cada encontro teve duração entre uma ou três horas, tempo 
este que foi intenso. Tive o cuidado de conversar individualmente com cada uma expondo o 
objetivo deste trabalho e o meu compromisso de manter em sigilo os nomes das participantes, 
caso desejassem.

Os dois primeiros encontros individuais tinham como foco falar sobre a profissão 
docente. O processo de recordação, com tudo que tem de lacunar, constrói narrativas e foram 
com essas “lembranças possíveis” que começamos a compor nossos diálogos. O registro dos 
dados produzidos ocorreu por meio de gravação em áudio, mediante o consentimento das 
professoras. Três mulheres, sendo duas professoras e uma quase professora.

Mas, afinal, quem são essas professoras? Por que se tornaram Professoras? Como se 
sentem ou sentiram sendo Professoras? Interrogações que foram sendo reveladas por elas. 

A primeira é alegre e cheia de vida, não tem problema em assumir seus sessenta e seis 
anos, com quarenta e sete anos de magistério (entre idas e vindas), iniciados como alfabetizadora 
na rede particular em 1968. Sempre sorridente, declara com entusiasmo gostar do que faz e que 
seu primeiro ano como docente foi desafiante. 

Afirma que foi através da prática diária que desenvolveu suas habilidades para ensinar e 
também aprender. Fala com saudades de seus antigos professores, diz que aprendeu com esses 
profissionais várias lições: generosidade, amorosidade, dedicação empenho, criticidade, luta e 
a se despir de preconceitos. Traz nas suas narrativas lembranças de uma infância feliz, de pais 
amorosos, um final de adolescência e juventude de engajamento político, dos amigos perdidos 
até chegar ao Curso Normal, o casamento, o nascimento dos filhos, da decisão de se afastar da 
profissão e de sua retomada na escola pública. Gosta de ler, estudar, discutir e sorrir. Encerrou 
um ciclo no ao de 2014.

A segunda aparenta tranquilidade e serenidade. Tem cinquenta e oito anos de idade e 
vinte e cinco de magistério. Queria ser professora desde menina porque admirava sua professora 
do ginasial.   Começou a lecionar aos 19 anos. Esteve afastada da sala de aula por dez anos, e 
nesse período foi comerciante, até entender que o seu lugar era na sala de aula. Está há vinte e 
quaro anos na mesma escola da rede privada e afirma que é feliz e realizada na profissão. 

Propus ser uma “escutadora” das lembranças e das memórias dessas professoras, e 
com uma lembrança puxando outra, suas histórias de vida foram sendo desenhadas como um 
mosaico.

3.2 – Memórias de professoras produzindo suas histórias

3.2.1- A Primeira Professora

Nasci em 31 de janeiro de 1949, filha de uma operária e de um funcionário público do 
Ministério dos Transportes. Tive uma infância feliz! Muito feliz mesmo

Minha mãe foi uma mulher admirável! Uma fortaleza e tinha um gênio... Muito honesta, 
trabalhadora, operária, trabalhava desde menina, mesmo com papai ganhando bem, dizia 
que não sabia depender de homem. Ela estudou pouco, mas possuía uma sabedoria singular 
que os livros não ensinam. E o porte? Tão altiva e vaidosa. Ela me incentivou a estudar.

Meu pai me ensinou a ler e, com cinco anos eu lia perfeitamente. Ele era politizado, 
participou de todas as greves da Costeira. Não queria que eu me casasse, queria que eu fizesse 
faculdade, que viajasse. 

Por volta de 1955  fui estudar com Dona C., que considero como a minha primeira 
professora, lembro-me que era deficiente física, resultado da paralisia infantil. Dona C. exercia 
seu ofício dando aulas em casa. Foi naquele lugar que aprimorei mais a leitura e aprendi 
algumas operações matemáticas, até ser matriculada no Grupo Escolar Benjamim Constant 
aos seis anos, tendo como professora Dona C., ótima professora, de voz suave, carinhosa com 
todas as crianças, nesta escola permaneci até os sete anos. 

Aos oito anos fui estudar no extinto Ginásio Floriano Peixoto, escola particular, onde 
permaneci até o primeiro ano do curso normal. Tenho muitas saudades desta escola, guardo 
boas recordações, fiz grandes amigos.

Estudei com a querida Professora C. P., professora de Língua Portuguesa, esta mulher 
mudou minha vida. Ela ajudou-me a superar a “gagueira”, sofria por ser gaga e, percebendo 
minha dificuldade, desenvolveu um método de leitura comigo, onde deveria ler pausadamente 
uma frase e aos poucos acelerando minha fala, até conseguir completá-la sem gaguejar, foi 
um processo longo e árduo, mas, juntas conseguimos. Acredito que com Dona C. aprendi a 
primeira lição para ser um professor que é a sensibilidade e generosidade para com seu aluno.

Lembro-me também da professora N., esta era preconceituosa ao extremo. N. era alta, 
magra, nariz grande, séria e nunca escondeu sua aversão a minha pessoa por ser filha de uma 
negra com um branco. Não havia muitas meninas negras naquela escola. N. tentava excluir-
me nas aulas, porém, nunca me abalei, fazia tantas perguntas que ela era obrigada a me dar 
atenção. Com N. também aprendi uma lição na profissão docente: a de me despir de qualquer 
forma de preconceito. 
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Lembro-me de 1964 (ano do Golpe Militar), acho que cursava o primeiro ano do Curso 
Normal ou estava terminando o ginasial. Esse período ainda mexe comigo, das pessoas que 
nunca mais vi ou ouvi falar.

O Ginásio adotou a postura silenciosa, como se nada tivesse acontecido e repreendia 
de maneira oficiosa quem tentasse falar sobre o ocorrido. Porém, alguns professores não 
acataram esse posicionamento e, começaram a nos explicar sobre a crise do país.  

Recordo-me que meus professores tinham uma forma peculiar de ensinar. Instigavam-
nos. Como um professor pode mudar nosso conhecer, agir e pensar! Quantas saudades desses 
professores. Eles tinham efetivamente um discurso e uma postura política. Sinto uma profunda 
gratidão por essas pessoas. Pelo legado que me deixaram, pela generosidade, por terem me 
auxiliado a refletir e questionar a fim de orientar minhas ações.

“Alguns” outros queriam que decorássemos quase tudo, nada de pensar, perguntar ou 
de ter opinião. 

Em 1966, saí do Ginásio Floriano Peixoto, tivemos um problema com o Professor de 
Língua Portuguesa, Professor J.S.M. (o intransigente), apelamos à direção da escola, que 
não nos apoiou, acho que queriam que deixássemos a escola, penso que nossas preferências 
políticas incomodavam e influenciavam outras alunas do Curso Normal. Resumindo, não fiz 
a prova final, larguei tudo no meio do caminho. Mamãe ainda tentou me dissuadir, mas, em 
vão. Já estava cansada de tanta opressão. Porém, fiquei triste neste dia, foram quase 10 anos 
naquele Ginásio. 

Fui matriculada no Curso Normal do Colégio São Gonçalo. Uma das lembranças mais 
vivas que tenho, dizem respeito às manifestações festivas: aniversário do Colégio, incorporação 
das novas alunas, desfile de 7 e 22 de setembro e a festa de despedida das normalistas.  Este 
Colégio era mais liberal em relação à disciplina. Tive excelentes mestres que me ajudaram 
a desenvolver meu senso crítico e o posicionamento de aluna diante do grupo, e a própria 
prática em sala de aula ampliou meu repertório de possibilidades. 

O ano de 1968, não me traz boas recordações. Tivemos amigos presos e professores 
despedidos. Pessoas sendo ameaçadas, delatadas e definitivamente estava proibido qualquer 
tipo de manifestação ou protesto, andar em grupo nas ruas, cantar ou ouvir músicas com 
conteúdos políticos, fazer greve, falar mal do presidente, organizar reuniões ou festas, etc.... 
Até rir parecia uma ofensa!

Minha primeira escola ficava na Rua Guimarães Junior no Barreto, só não consigo 
lembrar o nome. As proprietárias e diretoras eram Dona M. e Dona R., mulheres maravilhosas.

Comecei como alfabetizadora. Que experiência maravilhosa alfabetizar! Ver aquelas 
crianças formar sílabas, palavras, frases até finalmente lerem. As crianças eram tão curiosas, 

inteligentes, esforçadas. Gostava de desafiá-las na questão da leitura ou na experimentação 
da escrita. Por gostar de ler sempre estimulava meus alunos nesse sentido. Gostava de levar 
livrinhos de histórias infantis e ler para eles. Para mim, leitura não pode e não deve ser feita 
de forma mecânica. 

Meu primeiro ano foi um desafio, porém, o venci. Não Tive receio de errar com as 
crianças, foi com a prática diária, que ia desenvolvendo habilidades e formas de ensinar e 
também aprender com eles. Todos os dias sem exceção eram diferentes. 

Minha segunda escola foi o Instituto Billy Graham. Trabalhei novamente como 
alfabetizadora e os anos que passei por lá foram muito felizes. Foi à primeira escola que 
trabalhei com projetos. A Diretora M., uma mulher admirável, inteligente, comprometida com 
a educação de qualidade, incentivava o corpo docente na pesquisa da prática. 

A vida tem seus altos e baixos, meu segundo filho ficou muito doente, quase morreu. 
Decidi me afastar, que iria terminar o ano letivo e apenas me dedicar aos filhos. Nesse 
intervalo, fico grávida novamente e não voltei mais.

Os anos que fiquei afastada foram difíceis, sentia saudades de lecionar. Só retornei para 
sala de aula após ficar viúva, tinha que me ocupar, fazer alguma coisa, me vi sozinha, sem meu 
companheiro e, eu só sabia fazer uma coisa: ensinar! 

Foi um longo e árduo percurso até chegar à escola pública, mas cheguei! Ali vivenciei 
várias experiências de ser professora. Os anos que passei na escola pública pude constatar 
como é vulnerável. 

Foi na escola publica que mais trabalhei com projetos. Recordo-me da construção 
da Biblioteca e da Sala de Leitura Monteiro Lobado, com livre acesso aos alunos e toda 
comunidade. Ali trabalhei com o primeiro, segundo e terceiro ano com total autonomia. As 
escolas que lecionei estavam todas localizadas em áreas consideradas de risco e a violência 
atrapalhava às vezes o rendimento das crianças.

Ser professora não é uma tarefa simples. Entretanto, com toda sua peculiaridade, foi 
nesta profissão que pude assumir, compreender e respeitar toda diversidade de uma sociedade 
tradicionalmente pautada pela exclusão. 

Sendo professora pude renovar, elaborar e realizar projetos de vida!

3.2.2- A Segunda Professora

Relembrar o passado é algo extremamente novo para mim. Mas, é algo interessante que 
me fez refletir...
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Nasci numa família de classe média. Meu pai era comerciante e foi um bom homem. 
Mamãe além de dona de casa ajudava papai no comércio, uma pessoa simples, religiosa e 
amável com os filhos. Minha infância foi boa: brinquei, corri, cai, chorei e fiquei de castigo 
como todas as crianças. 

Meus pais sempre valorizaram os estudos. Estudei em escola particular e lembro-me 
de vários momentos felizes nesta instituição: a Professora Glorinha, uma senhora de cabelos 
grisalhos, olhos pequenos e muito amorosa foi quem me ensinou a ler. Não lembro os nomes 
das professoras da primeira e segunda série. 

Na terceira série, foi a Professora Ana, baixinha, tinha a voz fina, me deixava apagar 
o quadro, minha carteira ficava em frente à mesa dela. Na quarta série, foi a Professora 
Yolanda que arrancava folhas dos cadernos dos alunos que tinham letras de “garrancho”. 
Quem tivesse a letra “feia” era obrigado a usar o caderno de caligrafia. Ela exigia que 
decorássemos os verbos, preposições, capitais, enfim, havia uma espécie de “teste” surpresa, 
ela chamava o nome do aluno e perguntava: “fulano, verbo cantar no pretérito mais-que-
perfeito”; “Beltrano, qual a capital do Amapá?”. Mas, às vezes era muito engraçada e 
divertida. A professora que mais gostava de imitar nas brincadeiras era Dona Yolanda.

O ginasial foi a melhor época escolar! Tive uma professora que me marcou 
profundamente: Professora Maria José da disciplina de Português. Ela era muito inteligente e 
educada, conseguia manter toda a classe atenta e era nossa amiga, nos incentivava a estudar. 
Sabia se expressar muito bem e era elegante. Admirava vê-la dando aula. Às vezes depois da 
aula, juntamente com algumas colegas ficávamos conversando com ela. Professora Maria 
José sempre foi muito gentil e paciente conosco. Com a aproximação do fim do ginasial, 
tinha certeza que queria ser professora e a Professora Maria José foi uma das pessoas que 
compartilhei a minha decisão. Essa querida Professora não está mais entre nós... Partiu 
quando eu estava no segundo ano do Curso Normal. Sofreu um desastre... Foi muito triste 
essa perda... Lembro que tinham tantos alunos e ex-alunos na sua despedida... Ela era muito 
querida...

Fiz o Curso Normal no C S G. Lembro-me do primeiro dia. Do meu uniforme passado e 
esticado no sofá da sala. Papai me olhando emocionado, ele e mamãe me levaram neste dia, 
tinha uma espécie de recepção para as novas alunas. Meu coração bateu acelerado, afinal, 
tudo era uma novidade: a escola, as colegas, os professores. Cheguei animada, cheia de 
planos e expectativas. 

Foram três anos muito bons... Muitas saudades... Gostava mais das aulas práticas. 
Sentia prazer por estar ali. Tive professoras e professores maravilhosos e comprometidos com 
a educação. 

Comecei a lecionar assim que me formei no extinto Colégio Rodrigues e Silva. Era 
uma turma de primeira série do turno da tarde. Iniciei cheia de planos para a turma e alguns 
não puderam ser realizados, porque tudo vinha pronto da coordenação: das atividades 
complementares até as avaliações. A coordenadora pensava e decidia pelas professoras. 
Ela também fazia uma espécie de “ronda” nas salas para ver como as professoras estavam 
ministrando as aulas e isso era muito frustrante. Fiquei cinco anos neste Colégio, saí porque 
meu marido foi transferido do Estado por motivos de trabalho, fomos para São Paulo, onde 
engravidei. Ficamos três anos em São Paulo e nesse período não trabalhei. 

Quando retornamos para o Rio de Janeiro, resolvi prestar concurso público para o 
Estado, fui aprovada e classificada numa escola em Vilar dos Teles! Era muito longe, tinha 
que pegar duas conduções, chegava em casa exausta. A escola era precária, sem qualquer 
infraestrutura. A situação era de total abandono. Nesta época dois fatos me marcaram: fiquei 
grávida novamente e papai faleceu. Foi complicado... Tentei uma transferência para outra 
escola e não consegui. Estava sob forte pressão: marido, filho pequeno, filho a caminho, 
mamãe fragilizada, o comércio de papai para administrar... Acabei pedindo demissão! 

Fiquei mais sete anos sem exercer a docência! Dediquei-me nesse período aos filhos, a 
casa e ao comércio (junto com minha irmã), mas, sempre sentindo saudades da sala de aula. 
Sentia-me incompleta, insatisfeita, vazia, às vezes prisioneira... Não era uma comerciante, me 
tornei pelas circunstâncias da vida. Eu tinha decidido ser professora e resolvi que era hora 
de me apropriar da minha escolha, de retomar minha carreira. Conversei com minha irmã e 
conseguimos entrar num acordo.

Meu retorno aconteceu no ano de 1991 e não parei mais. Estou a vinte e quatro anos na 
mesma escola da rede particular, com turmas do terceiro ano. 

Nasci para ensinar... Gosto de ensinar! Sou feliz sendo professora!Gosto de estar com 
as crianças e da rotina de uma escola! Confesso que fico cansada, mas não tenho vontade 
de parar!  Tenho nesta escola liberdade para trabalhar. Considero-os como minha segunda 
família.

Sou muito curiosa e passo isso para meus alunos. Procurei nesses anos conduzir minhas 
aulas frente aos avanços e desafios que o mundo nos oferece: a tecnologia é um exemplo e a 
utilizo a meu favor.

Adoro trabalhar com projetos que estimulem a solidariedade, o companheirismo e 
a cidadania entre as crianças. Deixo que meus alunos falem e recriem, suas experiências. 
Respeito meus alunos e alunas e procuro sempre entender e compreender suas dúvidas e 
anseios. 

Acredito que devemos sempre estar aprendendo e sempre que posso participo de cursos 
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e palestras para me atualizar. Tem uma frase de Paulo Freire que nunca me esqueci: “Ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua a sua 
construção” e, é isso que tento fazer todos os dias: criar! Me recriar!

Tenho consciência das dificuldades da profissão: da falta de investimentos na formação 
docente, nos programas curriculares, nos sistemas de avaliação e na valorização dos 
profissionais (estive por dois anos na rede pública). Da falta de autonomia. São muitos os 
desafios que o professor enfrenta... 

Sonho com uma escola de qualidade. Gostaria que todos: crianças, jovens e adultos 
pudessem tem ter acesso à educação. 

 Acredito que a escola é o lugar onde professores e alunos interagem e constroem 
conhecimentos, por isso ela deve ser um espaço de formação, em que à aprendizagem de 
conteúdos deve favorecer ao aluno no dia-a-dia.

Sinto-me realizada na vida profissional. Feliz com minhas escolhas. Eu, professora, 
mãe, mulher, ainda tenho muito a fazer... 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que 
somos.” José Saramago

Quando iniciei esta monografia tinha como intencionalidade compreender como 
uma professora vê o tornar-se docente e, para este fim, elegi duas professoras para sujeitos 
narradores, buscando entender, de maneira mais aproximada, com se construíram seu estar 
educadoras, que representações sobre o ofício produziram, quais contribuições consideram 
importantes em suas trajetórias. 

Para construir suas narrativas de vida busquei como aporte teórico-metodológico a 
História de Vida. Todas as falas que foram por elas construídas me possibilitaram “contemplar” as 
diversas implicações que uma pessoa possui ao longo de sua vida.  Minhas próprias implicações 
com o tema e com as professoras elencadas também atravessaram permanentemente a “feitura” 
do meu trabalho monográfico.

Aprendi, ao lidar com as narrativas, que muitos são os fatores, causas e efeitos que 
contribuem no modo de ser e estar docente. A construção de um docente se inicia muito antes 
de sua formação acadêmica e se estende por toda a vida. 

Nas suas narrativas as professoras retomam suas histórias e ao assim fazerem apontaram-
me figuras de professores do período de sua formação que de lhe deixaram marcas e de certa 
forma influenciaram nas suas atitudes e práticas, como bem ilustra Cunha (2000, p. 60): “a 
maior força sobre o comportamento docente é do exemplo de ex-professores”. 

 Na tessitura deste trabalho, compreendi que as histórias de vida não se reduzem à 
consciência individual de quem narra, nem tampouco são o lugar de retorno linear a fatos 
passados. As histórias de vida dessas mulheres inscrevem-se de sentidos que traduzem num 
modo delas se organizarem e representarem suas experiências com o mundo. Na perspectiva 
de conhecer a construção de sentidos, busquei significações de ser criança, jovem, adulta e 
professora, pensando em tudo como construções sociais que se deram ao longo desse percurso. 

       A escuta destas histórias fez com que eu me colocasse no lugar dessas professoras (até 
onde isso foi possível), para compreender suas histórias e seus percursos de vida. Trajetórias 
que se entrelaçam como fios.  

Penso que construímos uma trajetória de trocas, buscas e dúvidas, e suas narrativas  
foram se amalgamando em mosaico harmonioso  nos mais diferentes espaços e tempos de 
vida dessas professoras. Das histórias que ouvi, percebo que o ir sendo professora se constitui 
no coletivo e também no singular: família, instituições, pensamentos, práticas, memórias e 
lembranças, sentimentos há tanto adormecidos.

Creio que ao remexerem na “gaveta dos seus guardados”, saltaram memórias que 
revelaram o enfrentamento do desafio de ir sendo professora, levadas por vários caminhos. 
Rememorar seu saber-ser e saber-fazer.

Durante o caminho percorrido nesta monografia, muitas reflexões foram necessárias 
para compreender os processos vividos e sentidos por essas professoras-mulheres-mães, 
contribuindo para que eu também ressignificasse os processos vividos e sentidos por mim, 
aluna-filha-(futura) professora.

Ao atualizaram-se, as memórias de fatos são presentificadas, ao serem presentificadas 
são recortes de momentos mortos, trazem cores vivas que são as cores do presente que repinta 
as cores já esmaecidas. Emocionam, é fonte de investigação e retornam ao que as constrói: 
lembranças de um passado que já não é, pois é impossível tê-lo como foi de fato. São ecos de 
um tempo vivido que ouvimos e apreendemos.



140 141

V- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política – ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet 6ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. Tradução de: Auswashl in Drei Banden. 

BOCK, S D. Como se escolhe uma profissão? Em Revista Pais & Teens, 1(2), 1997. 

BOSI, Eclea. Memórias e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T.A. Queiroz, 1979. 
_________. Memórias e sociedade: lembranças de velhos. 5 ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001.
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia.12 ed. São Paulo: Ática, 2001.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 14 ed. Campinas: Papirus, 2000.
DELORY-MOMBERGER, Chistine. Biografia e educação: figuras do indivíduo–projeto. 
Natal: EDUFRN, 2008. Pesquisa (auto) biográfica educação. 
DOMINICÉ. Pierre. O que a vida lhes ensinou. In: CHENÉ, Adéle (et. al). O método biográfico 
e a formação. 1988. 

FERREIRA, M. M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1998.
FONSECA, M.A. Michel Focault e a constituição do sujeito.  São Paulo: Educ da Puc, 1995.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 
FREITAS, S. M. de. História oral: possibilidades e procedimentos. São Paulo: Humanitas/ 
FFLCH/USP: Imprensa Oficial do Estado, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994.

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2004.

LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu. In: SILVA, Tomaz Tadeu. O sujeito da educação. 
Petrópolis: Vozes, 1994. p. 35-86. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Científica. São Paulo: Atlas, 3ª ed., 1991.

LEVENTUS, R. S. (1997). Os Lutos pela Escolha Profissional. Em R. S. Levenfus, D. H. Soares-
Lucchiari, I. C. Silva, M. D. Lisboa, M. C. Lassance & M. Knobel (Orgs.), Psicodinâmica da 
Escolha Profissional (pp. 163-174). Porto Alegre: Artes Médicas. 

LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. São Paulo, número: 
17, novembro 1998.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom , - Manual da História Oral. São Paulo: Edições Loyola, 
1996.

NÓVOA, António. Os professores e a história de suas vidas. In: NÓVOA, António (Org.).
Vida de professores. Portugal: Porto, 2000. 

OLIVEIRA, Rosiska Darcy de e OLIVEIRA Miguel Darcy de. Pesquisa Social e Ação 
Educativa: conhecer a realidade para poder transformá-la. In. BRANDÃO, Carlos 
Rodrigues (Org). Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1981.

OLIVEIRA, Valeska Fortes de (Org). Imagens de professor: significações do trabalho 
docente. Ijuí: Unijuí, 2000. 

RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante - cinco lições sobre a emancipação intelectual. 
Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2010.

SOARES. Magda. Metamemória – memórias: travessia de uma educadora. São Paulo: 
Cortez, 1991.

THOMPSON, Paul. A Voz do Passado: História Oral. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1992. 



142 143

HOSPEDARIA DA ILHA DAS FLORES: MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE 
REFUGIADOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE GUERRA

Iasmine Morais Amaral

Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

iasmine_morais@hotmail.com

RESUMO

Esse trabalho tem como foco analisar os procedimentos de rememoração dos refugiados e 
deslocados da Segunda Guerra Mundial, que tiveram como destino o Brasil e a Hospedaria 
de Imigrantes da Ilha das Flores como primeiro local de acolhida.  A metodologia utilizada é 
a História Oral. Os refugiados que tiveram suas memórias analisadas para a realização deste 
trabalho, narram à experiência da guerra, do deslocamento e do refúgio, tendo passado mais de 
60 anos após tê-las vivenciado. A memória de pessoas que passam por grandes tragédias, como 
a guerra, é marcada por perdas, rupturas, esquecimentos, silenciamentos, mas também por 
continuidades. Ao longo do trabalho buscamos demonstrar que essas memórias traumáticas 
foram positivadas pelos entrevistados.

ABSTRACT

This work aims to analyze the memories of refugees displaced by World War II that came to 
Brazil and encountered in ‘Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores’ their first place of 
reception. The refugees that had their memories analyzed for this specific work narrated their 
experiences about the war, their displacement and the refuge itself, after 60 years of these 
events. The memories of people that experience great tragedies, like war, is surrounded by 
loss, ruptures, forgetfulness and silences, but also by a sense of continuity. This work aims to 
demonstrate that these traumatic memories were positivated by the interviewed.

ARTIGOS DE GRADUANDOS
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RESUMEN

Este trabajo tiene como enfoque analizar los procedimientos para el recuerdo de los refugiados 
y desplazados de la Segunda Guerra Mundial, que estaban destinados a Brasil y al Albergue de 
Inmigrantes de la Isla de las Flores como su primer lugar de recepción. La metodología utilizada 
es la historia oral. Los refugiados que tuvieran sus recuerdos analizados para la realización de 
este trabajo narran la experiencia de la guerra, del desplazamiento y del refugio, teniendo 
pasado más de 60 años después de haberlos experimentado. El recuerdo de las personas que 
pasan por grandes tragedias, como la guerra, está marcado por pérdidas, rupturas, olvidos, 
silencios, pero también continuidades. A lo largo del trabajo, tratamos de demostrar que los 
recuerdos traumáticos fueron positivizados por los entrevistados.

TEXTO

            Buscar-se-á analisar a construção das narrativas memoriais feitas pelos deslocados e 
refugiados da Segunda Guerra Mundial que tiveram como destino o Brasil e a Hospedaria da 
Ilha das Flores como sua primeira acolhida. Os refugiados narram suas experiências de guerra 
e refúgio 60 anos depois de tê-las vivenciado. Através da metodologia da história oral foi 
possível lançar luz sobre a história de vida desses personagens, que vivenciaram os horrores da 
guerra, passaram pela experiência do deslocamento, do refúgio e se estabeleceram no Brasil. 

Segundo Michael Pollak a história oral trouxe à tona memórias subterrâneas1, ou seja, a 
memória de pessoas comuns, que provavelmente não seriam alcançadas de outro modo. Essas 
memórias subterrâneas emergem em momentos de conflitos, crises e sobressaltos históricos2, 
como guerras e grandes tragédias. 

 De acordo com Joël Candau “a memória das tragédias pertence aos acontecimentos 
que contribuem para definir o campo do memorável” 3. As memórias de guerra são repletas de 
sofrimentos, infortúnios, dores, perdas, rupturas, continuidades, esquecimentos e silenciamentos. 
“Essa memória deixa traços compartilhados por muito tempo por aqueles que sofreram ou 
cujos parentes ou amigos tenham sofrido, modificando profundamente suas personalidades” 4. 
No entanto, o tempo atenua o lado desagradável de certas lembranças, através de estratégias 
como as omissões, e ainda podemos considerar que de modo geral, o “otimismo memorial”, 

1  POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silenciamento. In: Estudos Históricos, 2 (3). Rio de 
Janeiro, 1989. P.4
2  Ibidem. P.4
3  CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012.  
P. 151
4  Ibidem. P. 151

triunfa sobre o pessimismo5. Embora, tenham vivenciado acontecimentos traumáticos como 
a guerra e de terem sido obrigados a deixarem sua terra natal, os entrevistados ao narrarem 
suas trajetórias, as colocam em uma perspectiva positiva, como objetiva-se demostrar. Deve-
se considerar que decorreram 60 anos, entre as vivências da guerra e do refúgio e o momento 
em que as entrevistas foram realizadas. Assim sendo, ao narrarem suas histórias de vida, os 
entrevistados tinham em mente o futuro deste passado que foi bem sucedido. 

Para compreendermos a positivação dessas memórias, fez-se necessário compreender 
o percurso trilhado pelos entrevistados, desde a saída do país de origem, até a vida que 
construíram no Brasil.

1 - Lembrar, Narrar, Esquecer a Dor

As lembranças relativas ao momento em que os refugiados são forçados a deixar seu 
país de origem são marcadas pelo sentimento de medo, dor, opressão e perda.  

Meus pais eram fazendeiros. Tinham bastante terra e estavam começando 
a vida com a gente. A guerra, no entanto, estragou isso tudo. Confiscaram 
nossas terras todas, perdemos tudo. Quando estourou a guerra fomos 
deportados pra Sibéria e ficamos lá presos. Meus pais fazendo trabalhos 
forçados6.

 

Essas são as lembranças da refugiada polonesa Marianna Brolki, do momento em que 
a Segunda Guerra Mundial arruinou a vida como ela conhecia. A Segunda Guerra teve início 
no dia 1° de setembro de 1939, quando as forças armadas alemães invadiram a Polônia com 
seus tanques de guerra, atingindo as cidades polonesas de forma indiscriminada. As forças 
armadas da Polônia foram ineficazes na defesa do território. As dificuldades de resistência 
polonesas aumentaram quando os soviéticos puseram em prática o acordo secreto firmado com 
a Alemanha, e invadiram o território polonês a partir do leste. A rendição polonesa ocorreu 
no dia 17 de setembro. Com a rendição, a Polônia teve seu território dividido pelos alemães e 

5  Ibidem. P.74

6  Entrevista concedida por Marianna Brolki ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. 06/05/2017
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soviéticos7. Marianna residia próximo à fronteira da Ucrânia8, na parte Leste da Polônia, região 
que foi ocupada pelos soviéticos, e teve como destino os campos de trabalhos forçados na 
Sibéria. Podemos ver nas palavras de Marianna o primeiro momento de ruptura e de perda, ao 
ser forçada com sua família ao deixar sua terra natal e ser deportada para a Sibéria. Marianna 
nasceu em 9 de abril de 1932, quando deixou sua terra natal, tinha oito anos, possivelmente 
muitas das recordações que compõem suas memórias dessa época foram vivenciadas por ela. 

Embora o objetivo deste trabalho monográfico seja analisar a memória individual dos 
entrevistados, Fernando Catroga nos recorda que esta “é formada a partir da coexistência 
tensional de várias memórias (pessoais, familiares, grupais, nacionais, etc)”9. 

Sendo assim, torna-se impossível não considerar a importância da relação com o 
outro na construção da memória individual.  Ainda que os entrevistados tenham vivenciado 
pessoalmente a guerra e o refúgio, suas memórias nem sempre são compostas apenas por 
suas vivências. Na percepção de Pollak10, existem dois elementos construtivos da memória. O 
primeiro são os acontecimentos vividos pessoalmente. O segundo são acontecimentos “vividos 
por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa 
sente pertencer. Esses acontecimentos se juntam com todos os eventos que não fazem parte do 
espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. Através da socialização política ou histórica, 
pode ocorrer o fenômeno de projeção ou identificação com certo passado e assim é possível 
falar em memória herdada11. Essa memória herdada, formadora de identidade, está presente 
nas narrativas dos entrevistados.

Mihail Lermontov, de descendência russa, nasceu em 1937 na cidade de Dubrovnic, que 
na época de seu nascimento pertencia ao Reino da Iugoslávia12. Mihail iniciou a narrativa da 
sua trajetória de vida com a fuga de seus pais e avós da Rússia:

                                      Quanto a minha família, quanto à história da minha vida, é o seguinte. Meu 
avô fugiu da Rússia, junto com o exército branco, durante a Revolução 
Bolchevique de 1917. Se não me engano, ele fugiu em 1920, retirando-se 
da tropa 13.

7  GONÇALVES, Willian da silva. “A Segunda Guerra Mundial”. In: O Século XX – O tempo das crises: 
Revoluções, fascismos e guerras. Organização: FILHO, Daniel Aarão Reis, FERREIRA, Jorge e ZENHA, 
Celeste. Editora civilização Brasileira, 2000. P. 167
8  Entrevista concedida por Marianna Brolki ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. 06/05/2017. (as informações 
a seguir tem referência nessa entrevista) 
9  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 16.
10  POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro, 1992. 
P. 201
11  Ibidem. 201
12  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
06/10/2016
13  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 

 Podemos considerar que a fuga da Rússia foi o primeiro processo de ruptura e de perda 
para família de Mihail. Essa memória apesar de não fazer parte do espaço-tempo de vida de 
Mihail, é a história vivida pelo grupo familiar ao qual ele pertence, e como ele mesmo disse é 
a história de vida dele. Existe por parte de Mihail uma identificação com esse passado.

Além da memória que não faz parte do espaço-tempo da vida da pessoa, podemos 
considerar como memória herdada, aquela que possuímos da nossa primeira infância e que, 
no entanto, somos jovens demais para recordar. Ecléa Bosi nos lembra do que Goethe já 
observava em Verdade e poesia: “Quando queremos nos lembrar o que aconteceu nos primeiros 
tempos da infância, muitas vezes confundimos o que se ouviu dizer aos outros com as próprias 
lembranças...”14. Ao ser questionada se tem alguma lembrança da cidade onde nasceu, a 
polonesa Ludwiga Matic responde: “Não. Eu não tenho nenhuma lembrança, porque eu era 
uma garota pequenininha de 2 anos quando saímos de lá.”15  No entanto, mesmo sendo uma 
criança de 2 anos na época em que deixou sua cidade natal, soube responder o que motivou 
a saída de sua família “Porque a cidade já tinha sido invadida pelos russos e os alemães já 
estavam na fronteira para entrar também. Houve uma evasão, todo mundo fugindo da cidade. 
Minha mãe e meu pai fugiram para não ficarem entre duas batalhas” 16. Podemos considerar 
que a lembrança que Ludwiga Matic tem da fuga de sua família da cidade onde nasceu, é uma 
memória herdada de seus pais, que em algum momento relataram a ela o ocorrido. Esse relato 
dramático passou a ser parte de suas memórias e de sua história de vida. 

Nos três exemplos citados acima, podemos observar, ressalvadas as diferenças individuais 
de cada trajetória, o primeiro momento de ruptura com uma realidade determinada, uma vida 
estável, o pertencimento a um Estado-Nação, para a incerteza dos dias vindouros. Esses 
elementos são de suma importância para se compreender a relação com o país de acolhida. 

A memória individual, assim como a coletiva, está submetida a flutuações, transformações 
e mudanças constantes. No entanto, na maioria das memórias existem marcos relativamente 
invariáveis e imutáveis17. 

Tomasz Lychowski nos relatou uma experiência vivida durante a guerra que parece ser 
um desses marcos imitáveis, consolidados pela memória. Havia bombardeios diários à cidade 
de Varsóvia, na Polônia, e sempre que ele e sua mãe, ouviam as sirenes de alarmes dos aviões 

06/10/2016.
14  GOETHE, Apud BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: Lembranças dos velhos. 3ª Edição, São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. P. 59
15  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
17/11/2017.
16  Ibidem.
17  POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro, 1992. 
P. 201
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se aproximando, corriam para prédios que possuíssem porões, juntamente com outras pessoas, 
esperavam os bombardeiros passarem e que as bombas não caíssem perto deles.18 Em uma 
dessas idas ao “abrigo” durante um bombardeiro, Tomasz passou por um episódio que marcou 
sua memória:

                                                  Uma mulher se virou pra mim e disse assim: “Reza! Reza!” e 
eu fiquei em pânico porque eu não sabia rezar. E eu acho que o grito dessa 
senhora, até hoje eu escuto na minha memória esse “Reza! Reza!”. Talvez 
tenha sido uma das influências porque aos 26 anos eu fui batizado aqui 
na igreja de Santa Terezinha, na religião católica. Então são coisas assim, 
episódios que acontecem na sua vida que às vezes tem uma repercussão 
anos depois que você nem poderia ter imaginado na hora do próprio 
acontecimento 19.

 A lembrança é resultado de um processo de seleção memorial e simbólica de 
determinados fatos reais ou imaginários, denominados de acontecimentos, que governam a 
organização cognitiva da experiência temporal, compondo a identidade narrativa do indivíduo 
e assegurando a estrutura de sua identidade20. 

A memória humana não é composta apenas, pelo que nela permanece, mas também 
pelo que se esquece. Ao abordar o esquecimento, Candau; afirma que este não é sempre uma 
fragilidade da memória, um fracasso de restituição do passado. “Ele pode ser o êxito de uma 
censura indispensável à estabilidade e a coerência da representação que um indivíduo ou os 
membros de um grupo fazem de si mesmo” 21. O esquecimento de acontecimentos traumáticos, 
como os vividos na guerra, muitas vezes é fundamental para que o indivíduo possa seguir 
adiante, esquecer torna-se uma necessidade.

Ludwiga Matic22 nos relatou um episódio vivenciado no imediato pós-guerra, do qual 
não possui lembranças. Devido ao quadro de desnutrição em que se encontrava, foi deixada 
pela mãe em um hospital para recuperar-se. Ludwiga afirmou que não se recorda dos dias 
que esteve no hospital, nem quanto tempo permaneceu nele. Sua única lembrança sobre o 
ocorrido é a do momento em que se despediu da mãe. Devemos considerar que “uma forte 
emoção provocada por um acontecimento particularmente aterrorizante pode mesmo conduzir 
a amnesia psicogênica, ou seja, a censura total da lembrança” 23. Estar sozinha sem a presença 
18  Entrevista concedida por Tomasz Lychowski ao Centro de Memória as Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
10/07/2017.
19  Ibidem
20  CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012.
P 99
21  Ibidem. P. 127
22  Informação obtida em conversa prévia, durante visita guiada ao Museu da Hospedaria de Imigrantes 
da Ilha das Flores. 
23  CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012. 
P.75

da mãe em um hospital durante dias, para uma criança que viveu tantos momentos difíceis 
e dolorosos durante a guerra, como a perda do pai e do irmão,24 pode ser uma experiência 
assustadora e “o esquecimento, tranquilizador, pode acalmar a dor” 25.

Para compreendermos a positivação das memórias dos refugiados e a relação destes 
com o Brasil, torna-se fundamental, considerarmos o contexto europeu no pós-guerra. Cabe 
recordarmos que a situação da Europa ao final da Segunda Guerra Mundial era desesperadora, 
tendo em vista, o grande número de pessoas desamparadas, famintas, desprovidas de um lar, 
impossibilitadas de voltar à terra natal, seja pelo caos e destruição em que estas se encontravam 
ou por motivos políticos. Torna-se relevante destacar que a grande maioria dos refugiados que 
tiveram como destino o Brasil, são provenientes do Leste Europeu e da Região dos Balcãs, 
onde “o conflito não terminou com a derrota de Hitler, pois a ocupação pelo exército soviético 
e a guerra civil continuaram até muito tempo depois do desmembramento da Alemanha”26. 
Consideramos que a situação de conflito em que o Leste Europeu e a Região dos Balcãs 
encontravam-se no pós-guerra, foi um dos fatores determinantes, na decisão que muitos 
refugiados e deslocados tomaram de não retornar a suas pátrias e buscar uma vida melhor em 
outros países.

 O refugiado Mihail Lermontov, que pouco antes do final da guerra, encontrava-se 
escondido com seus pais na Áustria27, nos relata como foi o final da guerra e as dificuldades 
vividas no pós-guerra europeu. “Quando a guerra estava terminando, todos diziam que ‘o 
Exército Soviético está se aproximando’. Uma pessoa com o nome de Lermontov iria ser 
fuzilada na mesma hora pelo Exército Soviético. Então meus pais resolveram fugir” 28. Convém 
destacar, que a família de Mihail é de origem russa, o sobrenome Lermontov denunciava esta 
origem e colocava toda a família em risco, diante do avanço do Exército Vermelho. Como 
muitos refugiados e deslocados de guerra à família de Mihail optou por dirigir-se a Alemanha:

Já se sabia que a Alemanha ia ser dividida em quatro zonas. Soviética, 
francesa, inglesa e americana. Então meu pai resolveu ir para a Zona 
Francesa. Fomos de carroça no meio do Exército Romeno que estava em 
retirada fugindo do Exército Soviético. Na beira da estrada um pessoal 
romeno trocava qualquer coisa por roupa civil, para tirar o uniforme, caso 
fossem pegos, não seriam identificados como militares romenos. Jogava-
se arma na beira da estrada, binóculo, tudo que soldado carregava estava 

24  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada  no 
dia 17/11/2017.
25  CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012.
P.127
26 JUDT, Tony. Pós-Guerra: uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro. Objetiva, 2008. P. 28
27  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
06/10/2016.
28  Ibidem.
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na beira da estrada. Meu pai pegou um binóculo, quando ele olhou pra 
baixo, viu o soldado soviético subindo na horizontal. Nós passamos por 
uma ponte, que foi explodida três carroças depois. Nós conseguimos 
escapar.29. 

Após sobreviverem à fuga, Mihail e seus pais chegaram à Alemanha e dirigiram-se 
a Zona Francesa. Por falar vários idiomas, o pai de Mihail conseguiu trabalho, ocupando o 
cargo de Oficial da UNRRA30, auxiliando os refugiados de guerra.31 A UNRRA encerrou suas 
atividades e a IRO32 assumiu suas funções ficando responsável pelos refugiados e deslocados 
33. 

                                                  A UNRRA virou a IRO e papai continuou na IRO até ela se 
retirar da Alemanha. Milhões de desempregados alemães, alguém ia dar 
emprego para um estrangeiro? Não davam. Então tinha que ir para algum 
lugar. Vai virar refugiado de novo. Vai ser realocado34.

Como podemos observar nas palavras de Mihail a situação de sua família na Europa 
no pós-guerra era instável, após seu pai ter conseguido emprego e terem se estabelecido na 
Alemanha, com o fim das atividades da IRO, mais uma vez, ele e sua família encontravam-se 
na condição de refugiados, em busca de um novo lugar para reconstruírem suas vidas. 

A refugiada Krystina Harasym, de nacionalidade ucraniana, nos relata a dura realidade 
do pós-guerra:

Quando terminou a guerra, a gente não tinha pra onde ir. Nós éramos sem 
pátria. Porque voltar pra Ucrânia não dava, porque o russo estava lá. O 
comunismo. E pra ficar na Alemanha não dava, porque a Alemanha estava 
totalmente destruída35.

 Como apresentado através dos relatos de Mihail Lermontov e Krystina Harasym, a 
impossibilidade de retornar à pátria, o medo do regime comunista, a situação de precariedade 
29  Ibidem.
30  Em português, Administração das Nações Unidas para Auxílio e Reabastecimento (ANUAR)
31  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
06/10/2016.
32  Em Português, Organização Internacional para Refugiados (OIR)
33  Para mais informações ver: ANDRADE, José H. Fischel de. Direito Internacional dos Refugiados. 
evolução histórica (1921-1952). Rio de Janeiro. Renovar, 1996. P.156 e 157
34  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
06/10/2016.
35  Entrevista concedida por Krystina Harasym ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Henrique Mendonça, Julianna Carolina Oliveira Costa e Guilherme Cavotti dos Santos 
Marques. Entrevista realizada no dia 20/05/2016.

em que se encontrava a Alemanha, assim como, outros países europeus, motivou as pessoas a 
buscar uma vida melhor em outros países. 

A possibilidade de emigrar representava, muitas vezes, à única esperança de uma vida 
melhor para os milhares de refugiados e deslocados, diante da destruição europeia. As irmãs 
Ludmila e Irene Popow nos contam como foi o processo de espera nos campos de refugiados.

Meu pai nos inscreveu em todos os países que aceitavam imigrantes, todos 
menos o Brasil... Nada se sabia sobre o Brasil. Íamos pra quatro anos 
de espera. Em 1949 a Argentina chamou a gente pra migrar. Na véspera 
de ir ao Consul pra receber o visto, a Argentina fechou as portas para 
a imigração. Depois de anos de fome, de devastação... No dia seguinte, 
meu pai e mais dois amigos saíram passeando pelas ruas, desespero total. 
O que fazer agora? Quatro anos de espera. Aí quando eles voltam, eles 
juntam as nossas famílias e dizem assim: “Nós vamos pro Brasil” 36.

O pai das irmãs Popow conseguiu visto para o Brasil, após dirigir-se ao Consulado 
Brasileiro e passar por entrevista com o cônsul37.  Consideramos que a família Popow, assim 
como, todos os refugiados que emigraram para o Brasil no pós-guerra, passaram por um 
momento de ruptura e de perda ao deixarem a Europa. Todavia, mesmo que tenham sido 
impelidos a emigrar por circunstâncias que, muitas vezes, estavam além de suas vontades, 
eram movidos pela perspectiva de um futuro melhor em outro país. 

2 - A Chegada: renovar as esperanças 

A viagem de navio pode ser considerada como uma experiência central no processo 
de deslocamento38, ressalvadas as particularidades vivenciadas por cada indivíduo durante a 
viagem, entendemos que este momento constitui um marco memorial imutável. Consideramos 
que a viagem de navio seja um momento de transição, entre a vida que estavam deixando na 
Europa e a vida que almejavam ter ao emigrar para ao Brasil. A viagem também representa um 
despertar da consciência dos refugiados de que deixariam permanentemente sua terra natal39, 
como podemos constatar através das palavras de Ludmila Popow: 
36  Cabe explicar, que as irmãs Popow dialogam entre si durante a entrevista, complementando a fala 
uma da outra. Este trecho consiste na junção das falas de Ludmila e Irene Popow. Entrevista concedida pelas 
irmãs Irene e Ludmila Popow ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistador: Henrique 
Mendonça. Entrevista realizada no dia 06/06/2011.  
37   Ibidem.
38  MARQUES, Guilherme dos Santos Cavotti. A Porta de Entrada do Brasil: a recepção dos refugiados 
no pós-Segunda Guerra na Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores. Dissertação de Mestrado - Programa 
de Pós-Graduação em História Social, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo. 2017. P. 
126
39  Ibidem. P.126
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E nós nunca tínhamos visto o mar. Imagina! Para nós era uma coisa 
deslumbrante ver o mar, ver os peixes voadores. Para quem sai do campo, 
sofrido, todo mundo esfomeado, com perda de família que ficou lá nas 
terras distantes, muitos morreram na guerra, como uma tia nossa que era 
uma médica da frota. Então, de repente, ver toda essa beleza...40

Podemos notar na fala de Ludmila Popow o sentimento de dor e de perda em deixar a 
terra natal, mas também certo otimismo em relação ao futuro que as esperava no Brasil.

A chegada à cidade do Rio de Janeiro causou grande impacto na memória dos refugiados, 
como poderemos contatar a partir das palavras da entrevistada Ludwiga Matic:

 A entrada na Baía de Guanabara foi uma coisa espantosa. Todo mundo 
estava em cima, no deque, para ver a entrada. Foi às 9 horas da manhã. 
Todo mundo queria ver como era. Foi uma sensação espantosa. Eu como 
criança de 10 anos, naquela época, pra mim foi uma sensação. E vendo 
aquela praia... Atualmente eu já sei, era a praia do Flamengo, a gente 
vendo aquelas casas lindas, maravilhosas. Para nós era uma sensação, 
todas as casas em pé, a gente deixou a Alemanha toda na ruina41. 

Acreditamos que o fato da chegada a Baía de Guanabara ser algo tão marcante na memória 
dos refugiados, deve-se à realidade de uma Europa em ruínas, deixada pelos refugiados, em 
contraste com a prosperidade que vislumbram na terra que os estava acolhendo e com as novas 
possibilidades que a eles se apresentavam. 

A Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, primeiro local de acolhida desses 
refugiados ao chegar ao Brasil, tem papel fundamental na positivação das memórias sobre o 
deslocamento, marcando o início de uma nova etapa em suas vidas. Durante as entrevistas, 
geralmente o momento de recepção na Hospedaria foi colocado em perspectiva positiva. As 
reações ao chegar à Ilha das Flores são variadas; Irene Popow relata que sua mãe ao desembarcar 
na Ilha das Flores, esqueceu-se de todas as coisas negativas que havia escutado sobre o Brasil, 
“ela abaixou-se, beijou a terra e disse: ‘Paraiso, daqui eu não saio. Aqui eu vou morrer”42. 
40  Entrevista concedida pelas irmãs Irene e Ludmila Popow ao Centro de Memória da Imigração da Ilha 
das Flores. Entrevistador: Henrique Mendonça. Entrevista realizada no dia 06/06/2011.  
41  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques.  Entrevista realizada no 
dia 17/11/2017.
42  Cabe explicar, que as irmãs Popow dialogam entre si durante a entrevista, complementando a fala 
uma da outra. Este trecho consiste na junção das falas de Ludmila e Irene Popow. Entrevista concedida pelas 

Tomasz Lychowski que chegou a Ilha das Flores em 1949, com 14 anos de idade43, 
também possui boas memórias de sua chegada a Hospedaria da Ilha das Flores: 

Pra mim a Ilha das Flores era um paraíso. A praia, uma vista linda do 
Rio de Janeiro e quando, por exemplo, desabava um temporal e você via 
aquele temporal e os raios caindo sobre um mar ou uma cidade... É uma 
beleza! Uma beleza! Uma beleza! Era o paraíso mesmo. Era aquela coisa 
de você sai do inferno e vai para o paraíso44. 

 Entendemos que esta visão positiva do processo de recepção na hospedaria está 
intimamente ligado às penosas experiências vividas durante a Segunda Guerra Mundial e 
no pós-guerra europeu. Todavia, as experiências dos refugiados na Hospedaria vão além do 
momento da recepção, momento comum a todos os entrevistados e que aparece constantemente 
em suas falas são as idas ao refeitório, a comida farta e diferente que a eles era oferecida. As 
irmãs Popow narraram à primeira ida delas ao refeitório, como um momento de que nunca vão 
se esquecer45:

As panelonas imensas, o arroz nadando na gordura, brilhando tanto que 
pareciam pérolas. O cheiro do alho frito que era algo diferente... pedaços 
de carne, de peito com muita gordura, com muita... Olha, era uma alegria. 
Aquele monte de pérolas brilhosas com aquele peito maravilhoso. 
Inesquecível! O gosto inesquecível ficou pra sempre no fundo da 
memória46.

A recordação do cheiro e do gosto das comidas a elas ofertadas ao chegarem ao Brasil 
deixaram marcas inesquecíveis em suas memórias. De acordo com Pollak “nas lembranças 
mais próximas, os pontos de referência geralmente apresentados nas discussões são, como de 
ordem sensorial: o barulho, os cheiros, as cores” 47. Esses elementos sensoriais, geralmente 
estão ligados à memória afetiva das pessoas. Cabe ressaltar que as irmãs Popow passaram 

irmãs Irene e Ludmila Popow ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistador: Henrique 
Mendonça. Entrevista realizada no dia 06/06/2011.  
43  Entrevista concedida por Tomasz Lychowski ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
10/07/2017.
44  Ibidem.
45  Entrevista concedida pelas irmãs Irene e Ludmila Popow ao Centro de Memória da Imigração da Ilha 
das Flores. Entrevistador: Henrique Mendonça. Entrevista realizada no dia 06/06/2011.  
46  Ibidem.
47  POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silenciamento. In: Estudos Históricos, 2 (3). Rio de 
Janeiro, 1989. P.11
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fome durante a guerra48, provavelmente este seja o motivo pelo qual a comida que receberam 
na Hospedaria ser tão marcante em suas memórias. 

A entrevistada Krystina Harasym nos relata que permaneceu na Hospedaria de Imigrantes 
da Ilha das Flores por 15 dias, e que neste período sua mãe decidiu qual seria o Estado de 
destino de sua família. Após assistir a um curta metragem que mostrava os estados brasileiros, 
o clima, as atividades econômicas e as possibilidades em cada local, optou por ir viver no 
Paraná. Os motivos de tal decisão foram a maior semelhança com o clima europeu e a presença 
de imigrantes ucranianos na região49.  

 A família de Ludwiga Matic, assim como, a de Krystina Harasym teve seu local de 
destino decidido ainda na Ilha das Flores. A polonesa Ludwiga Matic ao ser perguntada, se 
sua família recebeu auxilio de alguma sociedade polonesa, afirmou que sim, que durante sua 
estadia na Ilha das Flores os poloneses que decidiram ficar no Rio de Janeiro, receberam a 
visita de dois senhores e  que eles ofereceram ajuda para conseguir emprego para sua mãe e 
seu pai50. Por intermédio desses dois senhores seu pai conseguiu emprego na empresa General 
Motors indo diariamente da Ilha das Flores trabalhar, até que sua mãe conseguiu emprego 
como cozinheira na casa de uma senhora polonesa que lhes ofertou um quarto para morarem e 
assim foi possível saírem da Ilha das Flores, onde permaneceram por 3 meses51. 

Acreditamos que a chegada ao Rio de Janeiro e o tempo de permanência na Hospedaria 
de Imigrantes da Ilha das Flores constitui para muitos refugiados, tempo de alento e adaptação 
à nova realidade, e contribuiu para a construção de uma memória mais positiva do processo 
de deslocamento. 

3 - O Recomeço 

O auxílio de outros imigrantes, muitas vezes da mesma nacionalidade, constitui um 
fato muito marcante na vida de diversos refugiados, após a saída da Ilha das Flores. Caso da 
refugiada Ludwiga Matic, cujos pais conseguiram uma colocação no mercado de trabalho e 
o primeiro local de morada, graças à ajuda de conterrâneos poloneses, já estabelecidos no 

48  Entrevista concedida pelas irmãs Irene e Ludmila Popow ao Centro de Memória da Imigração da Ilha 
das Flores. Entrevistador: Henrique Mendonça. Entrevista realizada no dia 06/06/2011.  
49  Entrevista concedida por Krystina Harasym ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Henrique Mendonça, Julianna Carolina Oliveira Costa e Guilherme Cavotti dos Santos 
Marques.Entrevista realizada no dia 20/05/2016.
50  O pai de Ludwiga Matic morreu durante um bombardeiro, posteriormente sua mãe voltou a se casar, 
o homem a quem Ludwica refere-se como pai é o seu padrasto. Informação retirada da entrevista concedida 
por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistadores: Iasmine Morais 
Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 17/11/2017.
51  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
17/11/2017.

Brasil. Mihail Lermontov52, durante a entrevista, menciona que seu pai conseguiu emprego 
no Rio de Janeiro, devido à ajuda de um empresário russo que conseguia colocação para seus 
compatriotas.  O pai de Mihail através, desse auxílio conseguiu trabalho como engenheiro em 
uma empresa brasileira e moradia. Além da ajuda para conseguir emprego e moradia, também 
receberam assistência da Igreja Ortodoxa Russa do Rio de Janeiro. Por intermédio da igreja 
Mihail conseguiu vaga em um colégio53.

Compreendemos que este auxílio prestado por outros imigrantes na reconstrução da vida 
dos refugiados ao chegarem ao Brasil contribuiu para inserção deles na sociedade brasileira, 
porém a possibilidade de estar entre os de suas próprias nacionalidades colaborou para o reforço 
da identidade nacional de cada indivíduo. Em nome de uma história, ou de um patrimônio 
comum, seja ele espiritual ou material, a memória procura inserir os indivíduos em cadeias de 
filiação identitária, distinguindo-os e diferenciando-os em relação a outros, exigindo-lhes, em 
nome da identidade do eu ou da perenidade do grupo, deveres e lealdades intrínsecas54. 

A memória, enquanto operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 
passado que se deseja proteger, se integra, em tentativas mais ou menos conscientes de 
estabelecer e de fortalecer sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre grupos 
distintos, sejam eles partidos, sindicatos, igrejas, regiões, clãs, famílias, nações etc. A alusão 
ao passado ajuda na manutenção da coesão dos grupos e das instituições que constituem uma 
sociedade, definindo seu lugar na mesma55. 

Cabe destacar que dos sete entrevistados cujas memórias compõem este trabalho 
monográfico, três são de origem polonesa, Ludwiga Matic, Tomasz Lychowski e Marianna 
Brolki, os mesmos frequentam a Polônia Sociedade – Organização dos Poloneses Livres.  
Entendemos que a Polônia Sociedade constituiu um lugar de memória para aqueles que a 
frequentam.  De acordo com Pierre Nora, “a razão fundamental de ser um lugar de memória é 
parar o tempo, é bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a 
morte, materializar o imaterial” 56. Os lugares de memória têm função identitária, e acreditamos 
que a Polônia Sociedade contribui para a manutenção da identidade polonesa entre seus 
frequentadores. 

Ludwiga Matic nos conta que desde sua chegada ao Brasil, passou a frequentar a 
Sociedade Polonesa, que se localizava na Rua da Carioca57, Centro da Cidade do Rio de Janeiro:
52  Entrevista concedida por Mihail Lermontov ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
06/10/2016.
53  Ibidem.
54  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 26
55  POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silenciamento. In: Estudos Históricos, 2 (3). Rio de 
Janeiro, 1989. P. 9
56  NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo, 
n° 10, dez. 1993. P. 22
57  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
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Na sociedade a gente se agregava. Os poloneses se encontravam ali 
para poder se juntar. Tinha festa de natal, tinha festa de ano novo, tinha 
festa de páscoa, as datas nacionais. Esses encontros na sociedade foram 
fundamentais porque todo mundo estava se sentindo meio assim... 
deslocado no Brasil e ali na hora se sentia todo mundo agrupado58.

A memória compartilhada torna-se coletiva, ao definir o que é comum ao grupo e o que 
o torna diferente dos outros, define e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras 
sócio-culturais59. Na perspectiva de Durkheim há uma ênfase na força quase institucional da 
memória coletiva, sua duração, continuidade e estabilidade.  

Esta memória comum, compartilhada, tem a função positiva de reforçar a coesão social, 
não pela coerção, mas através da adesão afetiva do grupo60.  

Convém destacar que a memória imigrante vem sendo transmitida para as novas gerações. 
Marianna Brolki relatou que, durante muitos anos, suas filhas participavam do grupo de danças 
típicas polonesas na Polônia Sociedade e se apresentavam nas festividades61. 

A comemoração, essa prática da memória, faz-se notar entre os imigrantes. Como 
destacou Ludwiga Matic, os poloneses comemoram com festividade as datas que lhes são caras, 
na Sociedade Polonesa. Entre as festividades comemoradas, encontram-se os ritos cívicos, que 
tem o poder de colocar em ação processos comuns à construção da memória individual, como 
re-fundação, filiação, identificação, distinção e finalismo, perante a escolha e a fragmentação 
da sequência dos acontecimentos e a sua inserção num horizonte prospectivo, evocações 
marcadas pela escolha de “grandes homens” ou de “grandes acontecimentos62. A Constituição 
Polonesa de 3 de maio de 1971, constitui um exemplo de rito cívico, comemorado na Polônia 
Sociedade, celebrada com festa. Durante a festividade relativa à Constituição Polonesa, que 
ocorreu em maio de 2017, foi exibido um vídeo contando parte da história da Polônia e, ao 
final, foi servido um banquete com comidas típicas.  Cabe destacar que a forte presença das 
origens na memória social migrante, objetivando facilitar a construção de identidade do grupo, 
inclina-se para possíveis símbolos de reificação e por aqueles que ressaltam a permanência da 

Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
17/11/2017.
58  Ibidem.
59  POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silenciamento. In: Estudos Históricos, 2 (3). Rio de 
Janeiro, 1989. P.3
60 Ibidem. P.3
61  Informação obtida em conversa posterior à entrevista concedida por Marianna Brolki ao Centro de 
Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos 
Santos Marques. Entrevista realizada no dia 06/05/2017.
62  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 60

origem: indumentária, cozinha, gestualidade, expressão e perfis corporais, ritos religiosos63. 
A Igreja Polonesa, também tem papel de destaque na vida dos entrevistados poloneses. 

Tomasz Lychowski nos relata que conheceu sua esposa Cristina na Igreja Polonesa.  Durante 
os anos 50, Tomasz fez parte de um grupo de jovens poloneses no Rio de Janeiro. Tempos 
depois, um padre renovou e mobilizou este grupo. “digamos que foi nesse grupo que eu 
me reaproximei da cultura polonesa, da literatura polonesa”64. Sua esposa Cristina, filha de 
poloneses, foi participar de uma reunião do grupo, e assim eles se conheceram. Nesta igreja 
eles se casaram e batizaram os quatro filhos65. 

4 - Recordar o Passado, Compartilhar Memórias 

A memória familiar tem papel fundamental na vida do indivíduo, sendo, sobretudo, uma 
memória herdada. “A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha 
suas raízes na historia vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram parte 
da sua socialização” 66. Podemos considerar que a primeira socialização pela qual a criança 
passa é a que ocorre no seio familiar.  

                                                  A memória do eu é sempre em primeira instância, uma memória 
de família. E é a este nível que melhor se poderá surpreender os laços que 
existem entre identificação, distinção, transmissão e a sua interiorização 
como norma: recorda-se o espírito de família, porque é necessário pleiteá-
lo , retransmiti-lo e reproduzi-lo67.

A reminiscência comum e as repetições de rituais (refeições, festas familiares), a 
conservação de saberes, de recordações familiares e de símbolos (fotografias e álbuns de fotos, 
lugares, objetos, papeis de família, cheiros, canções, receitas culinárias, a patronímia e os 
nomes próprios), a responsabilidade por transmitir as heranças espirituais e ou materiais, são 

63  CANDAU, Joël. Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 
2012. P. 97 
64  Entrevista concedida por Tomasz Lychowski ao Centro de Memória da Ilha das Flores. Entrevistadores: 
Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 10/07/2017.
65  Ibidem.
66 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: Lembranças dos velhos. 3ª Edição, São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. P. 73
67  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 27
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fundamentais para que o indivíduo se reconheça como membro pertencente a uma família68.  
Ao abordar a memória herdada, podemos falar não só da memória recebida, mas também da 
memória que é deixada como herança para os descendentes. Os refugiados, cujas memórias 
compõem este trabalho monográfico, reforçam seus laços familiares, transmitindo suas 
memórias para seus filhos. Variados suportes materiais, são utilizados para transmissão dessa 
memória.

Entre os suportes utilizados pelos imigrantes está a fotografia. Candau denomina a 
fotografia como “uma arte da memória, que permite representar materialmente o passado, 
registrá-lo e dispô-lo em ordem” 69.  Ludwiga Matic durante toda entrevista, segurou em suas 
mãos, o álbum de fotografias familiares, muitas vezes consultando o mesmo, para se certificar 
das datas de acontecimentos importantes, relativos à sua trajetória e de sua família70. Depois 
de encerrada a entrevista, relatou que as fotografias no álbum foram organizadas com datas 
e nome das pessoas presentes nas fotos. Para tal, contou com o auxílio de sua filha Maritza. 
Ao organizar o álbum de fotografias junto de sua filha, Ludwiga reforçou a transmissão e 
manutenção do passado de sua família. O álbum de fotografia tornou-se um suporte da narrativa 
de sua história familiar. 

A escrita foi suporte material escolhido por Tomasz Lychowski para registrar suas 
memórias. “O homem quase nunca está satisfeito com seu cérebro como unidade única de 
estocagem de informações memorizadas e desde muito cedo, recorre a extensões da memória. 
Essa exteriorização da memória vai permitir a transmissão memorial” 71. A escrita atualmente 
é uma das formas mais difundidas de registrar e difundir informações. Foi através da escrita de 
sua autobiografia que o entrevistado Tomasz decidiu registar suas memórias. 

Ao falar sobre o seu livro de memórias “Meu Caminho para a Lua”72, Tomasz Lychowski 
relata algo curioso: 

                                                  Uma coisa interessantíssima que aconteceu com esse livro... 
Eu estou longe da Polônia. Aqui no Rio tem pouquíssimas pessoas que 
falam polonês. Em casa a gente fala em português e, no entanto, o livro 
foi escrito todo em polonês. Depois eu traduzi para o português e para 
inglês 73. 

68 Ibidem. P. 27
69 CANDAU, Joël. Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 
2012.  P. 90
70  Entrevista concedida por Ludwiga Matic ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
17/11/2017.
71  CANDAU, Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012.  
P. 107
72  LYCHOWSKI, Tomasz. Meu Caminho para a Lua.  Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010. 
73  Entrevista concedida por Tomasz Lychowski ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 

A escrita além de ser auxiliar de uma memória forte, pode reforçar o sentimento de 
pertencimento a um grupo, a uma cultura, e reforçar a metamemória, ou seja, a representação 
que fazemos de nossa própria memória74. Diante do narrado pelo entrevistado, podemos pensar 
que o fato de ter escrito seu livro de memórias em polonês, seja uma forma de reforçar o 
sentimento de pertencimento ao país de sua origem, a Polônia. 

Ao ser perguntado sobre o que o motivou a escrever suas memórias, Tomasz Lychowski 
respondeu: “Meu filho caçula, o Rafael, ele disse assim: “Pai, está na hora de escrever” 75. 
Ao atender ao pedido do filho, Tomasz perpétua e dá continuidade a sua trajetória de vida, 
eternizando a mesma nas páginas do seu livro. Podemos observar a “necessidade de ‘continuar 
a narrar’ o acontecimento através de discursos transgeracionais, a fim de, ir contra a amnesia 
e manter viva a presença do que passou”76 construindo, conservando e renovando, assim,  
identidades, domesticando o fluxo do tempo em um presente duradouro77. 

“Se há um tempo para transmitir e um tempo para receber, há igualmente um ‘tempo de 
calar e tempo falar ”78. O tempo de falar para Marianna Brolki chegou há aproximadamente 
10 anos, quando decidiu contar para suas filhas os horrores que vivenciou durante a guerra. 
Nem sempre o silêncio ou a negação significam esquecimento. “Há coisas que resistem ao 
esquecimento – a amnesia jamais é absoluta e definitiva: encerrados nas estruturas profundas 
e obscuras da personalidade, as lembranças esquecidas permanecem em reserva” 79.

Consideramos que novas experiências podem trazer à tona lembranças a muito 
esquecidas, e novas modificações situacionais do evocador podem leva-lo a “rescrever” o que 
nunca se olvidou80. Possivelmente os acontecimentos vividos por Marianna em sua infância e 
adolescência, durante a guerra e deslocamento, que por ela nunca foram esquecidos, ganharam 
novo significado com o passar dos anos. A decisão de Marianna de compartilhar suas vivências 
relativas à guerra com as filhas ocorreu, após a leitura de um livro, onde a autora narra suas 
experiências durante a Segunda Guerra Mundial81. Podemos supor que a leitura deste livro, 
10/07/2017.  
74  CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012.  
P. 109
75  Entrevista concedida por Tomasz Lychowski ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 
10/07/2017.  
76  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 26
77  Ibidem. P. 26
78  CANDAU, Joël. Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 
2012.  P. 125
79 CANDAU, Joël. Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 
2012.  P. 109
80  CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 30
81  Informação obtida em conversa prévia à entrevista concedida por Marianna Brolki ao Centro de 
Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistadores: Iasmine Morais Amaral e Guilherme Cavotti dos 
Santos Marques. Entrevista realizada no dia 06/05/2017.
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contendo memórias de uma pessoa que passou por uma situação tão próxima da vivida por 
ela, trouxe à tona lembranças há muito guardadas, que esperavam o momento certo para serem 
expressas. 

“As falhas de memória, os esquecimentos e as lembranças carregadas de emoção são 
sempre vinculadas a uma consciência que age no presente” 82. Isto se deve ao fato de a memória 
organizar os traços do passado em função dos comprometimentos do presente e por demandas 
do futuro83. Assim sendo, “quando opera a memória, o acontecimento rememorado está 
sempre em relação estreita com o presente do narrador, quer dizer, com o tempo de instância 
da palavra” 84. Devemos considerar o fato de que os entrevistados narraram suas histórias de 
vida, tendo passado no mínimo 60 anos das vivências da guerra, do deslocamento e do refúgio. 

Os refugiados cujas memórias compõem este trabalho monográfico foram bem 
sucedidos na reconstrução de vidas no Brasil, conseguindo assim, o que almejavam ao deixar a 
Europa. Eles se integraram a sociedade brasileira, aprenderam o idioma português, estudaram, 
ingressaram no mercado de trabalho, constituíram família e criaram vínculos duradouros com 
o país que os acolheu. 

A entrevistada Krystina Harasym que teve a oportunidade de deixar o país, e ir viver nos 
Estados Unidos, a convite de seus pais, recusou a oferta e optou por permanecer no Brasil85. 
Ela nos relata este episódio de sua vida:
                                                   Eu escrevi, aos meus pais e falei ‘Olha, daqui eu não arredo. 

Se vocês estão bem ai, que Deus ajude, mas eu vou ficar aqui. Eu quero 
ver meus filhos felizes’. Graças a Deus tenho três filhos formados pela 
Universidade Federal do Paraná, que é uma coisa difícil. Eles estão bem, 
trabalhando como eles gostam. E eu me sinto muito bem e muito feliz. Eu 
penso assim, se a pessoa quer trabalhar, ela vence em qualquer lugar do 
mundo. Se ela tem chance, oportunidade e vontade de vencer. Eu trabalhei 
muito, muito mesmo. Mas eu dizia ‘Enquanto a mãe trabalha, vocês 
estudam’. Hoje em dia eu tenho a recompensa disso. E voltei para ver essa 
maravilha aqui que me acolheu, que me deu o pão e que... (emocionada). 
Não saio daqui86.

 A refugiada Krystina Harasym, que passou pela experiência da guerra e foi impossibilitada 

82  CANDAU, Joël. Joel. Memória e Identidade. Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 
2012. P.63
83  Ibidem. P.63
84  Ibidem. P. 101
85  Entrevista concedida por Krystina Harasym ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. 
Entrevistadores: Henrique Mendonça, Julianna Carolina Oliveira Costa e Guilherme Cavotti dos Santos 
Marques. Entrevista realizada no dia 20/05/2016.
86  Cabe ressaltar que a entrevista foi realizada na Ilha das Flores. Entrevista concedida por Krystina 
Harasym ao Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Entrevistadores: Henrique Mendonça, Julianna 
Carolina Oliveira Costa e Guilherme Cavotti dos Santos Marques. Entrevista realizada no dia 20/05/2016. 

de regressar para sua terra natal, a Ucrânia, sentiu a desesperança em meio a uma Alemanha 
destruída87, nos demostra com suas palavras relativas ao Brasil, que é feliz na terra que a 
acolheu e que venceu as dificuldades vividas no passado.

Consideramos que as memórias de Krystina, sobre o período da guerra, do deslocamento 
e do refúgio foram por ela positivadas, assim como, dos outros refugiados que tiveram suas 
memórias analisadas para a construção deste trabalho monográfico. Isto se deve ao fato de 
que o tempo da lembrança não ser o passado, mas “o futuro já passado do passado”88. Sendo 
assim, “o tempo da lembrança é, por tanto, inevitavelmente diferente do tempo vivido, pois 
a incerteza inerente a esse último está dissipada no primeiro” 89.  No caso dos refugiados o 
tempo da lembrança não é o da guerra, do deslocamento, do refúgio, das incertezas e do medo 
gerado pelas situações vividas neste período de suas vidas, estes acontecimentos dolorosos 
estão entrelaçados a trajetória que se desenvolveu após a chegada ao Brasil. 

Como nos recorda Joël Candau “não se pode recordar um acontecimento passado sem 
que o futuro desse passado seja integrado à lembrança” 90. 

Acreditamos que as memórias desagradáveis da guerra, deslocamento e refúgio, repletas 
de sofrimento, infortúnios, perdas, rupturas, esquecimentos, silenciamentos, tenham sido 
atenuadas pelo tempo e positivadas pelo fato dos entrevistados terem sido bem sucedidos na 
reconstrução de suas vidas no Brasil.
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A Universidade do Distrito Federal e seus vestígios escritos

                                                                                           Ruana Perla Motta de Siqueira1 

RESUMO: O presente artigo tem como proposta apresentar a relevância de se preservar a 
história e memória do ensino público brasileiro. De modo mais especifico, propomos aqui como 
foco analítico a Universidade do Distrito Federal – UDF, uma instituição que mesmo com sua 
efêmera existência deixou sua marca registrada na história da educação brasileira e um legado 
de muitos ensinamentos. Apontaremos neste trabalho um pouco da história institucional da 
UDF, a importância de conservar e resgatar sua memória histórica, bem como os desafios de 
manter sua história viva por meio da preservação do seu patrimônio documental. 

Palavras Chave: Acervo – Educação – Universidade do Distrito Federal 

 
ABSTRACT: This article aims to present the relevance of preserving the history and memory 
of Brazilian public education. More specifically, we propose here as an analytical focus the 
Federal District University - UDF, an institution that even with its ephemeral existence has 
left its mark on the history of Brazilian education and a legacy of many teachings. In this 
paper we will point out some of the UDF’s institutional history, the importance of preserving 
and rescuing its historical memory, as well as the challenges of keeping its history alive by 
preserving its documentary heritage.

Key Words: Collection – Education – University of the Federal District 

1  Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ. Membro do Grupo de 
Pesquisa Intelectuais e Educação no Mundo Ibero-americano. 

Introdução

Este trabalho é fruto da experiência vivida durante a produção do trabalho monográfico, 
do curso de História, “Anísio Teixeira e a UDF: a universidade sonhada (1935-1939)”, tendo 
como foco investigativo os fatores que levaram o prematuro desfecho da Universidade do 
Distrito Federal idealizada pelo intelectual e educador Anísio Teixeira. 

Nesta perspectiva, na busca de fontes para a pesquisa, surge o interesse pelo acervo 
do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro- ISERJ devido boa parte do patrimônio 
documental da universidade estar disponível em seu Centro de Memória. Os arquivos encontrados 
no Instituto são verdadeiras riquezas históricas, documentos primorosos relacionados à 
administração da universidade, como por exemplo; currículos, correspondências, atas, fichas 
de ex-alunos e dentre outros. Tais vestígios escritos, por vezes são considerados um “arquivo 
morto”2, sem utilidade, mas que na realidade apresentam exímio valor histórico, contribuindo 
para a pesquisa cientifica, em especial no que concerne ao campo da História da Educação. 

O Instituto de Educação está entre uma das instituições escolares mais tradicionais do Rio 
de Janeiro. Seu prédio carrega muitas histórias, bem como parte da história da UDF, uma vez 
que era no próprio instituto que se localizavam as atividades administrativas da universidade, 
sua reitoria, além de abrigar a sonhada Faculdade de Educação durante os seus quatro anos de 
funcionamento. 

O Centro de Memória do ISERJ conta com um grande acervo documental e é uma das 
poucas instituições escolares no Rio de Janeiro que se preocupa em preservar a sua história. 
Todavia, com a falta de apoios oficiais, a ausência de recursos financeiros e humanos, não 
possuem as condições necessárias para a garantia da integridade dos documentos presentes em 
seu acervo, levando por consequência a perda frequente das fontes primárias. 

Um breve olhar sobre a história da Universidade do Distrito Federal - UDF 

Criada no “coração da República”, a Universidade do Distrito Federal existiu por um 
curto período correspondente a exatos quatro anos (1935-1939). Todavia, mesmo com sua 
brevidade registrou sua marca na história da educação brasileira, e isto se deve especialmente 
ao seu caráter inovador. 
2  Em algumas escolas, o espaço destinado à documentação acumulada é identificado como arquivo morto. Até hoje, essa é 
uma velha e incorreta denominação para a documentação de caráter permanente, sugerindo a existência de uma documentação sem 
utilidade e descartável (BONATO, 2005: p. 206.)
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Considerando o contexto do país, neste caso nos referimos aos anos trinta, tratava-se de 
uma instituição universitária a frente de seu tempo, que ousou ao articular de modo original, 
democracia, pesquisa e educação. 

Quando se pensa a Universidade do Distrito Federal – (UDF) não podemos deixar 
de falar de seu idealizador: Anísio Teixeira. O baiano de Caetité idealizou e implementou 
na capital da República a universidade dos seus sonhos e dos sonhos de outros intelectuais 
contemporâneos a ele. Foi ousado ao defender e projetar nesta instituição tudo àquilo que 
acreditava e defendia. Uma universidade pública, laica, gratuita, aliando ensino e pesquisa, 
valorizando, sobretudo, o livre pensar. A UDF foi o verdadeiro resultado da junção de duas 
palavras chaves: o pensamento e ação de Anísio. 

Durante sua atuação no Distrito Federal, como Diretor de Instrução Pública, Anísio 
Teixeira teve a chance de executar importantes reformas no ensino carioca. Mobilizando ao 
seu favor um grupo de colaboradores comprometidos com a elaboração de um projeto politico 
pedagógico democrático, tendo, por sua vez, a oportunidade de criar na capital do país o 
projeto universitário que tanto almejava. Por meio do decreto municipal n° 5.513 nascia a 
Universidade do Distrito Federal – UDF em 4 de Abril de 1935, considerado o ponto máximo 
de sua administração como Diretor de Instrução Pública (MENDONÇA, Ana Waleska. 2003). 

A mais nova universidade procurou romper com o “academicismo” hegemônico, 
combatendo por sua vez o autodidatismo e o isolamento intelectual, pretendendo ser centro 
“desinteressado” de um pensamento livre com o objetivo de formar não só profissionais, 
mas sim, pensadores, cientistas, artistas, técnicos e educadores (NUNES,200). O projeto 
universitário tinha por objetivo a propagação da cultura, uma característica marcante desta 
instituição e da concepção filosófica do seu mentor. A Universidade criada no DF pretendia ser 
centro de irradiação da cultura brasileira, ou melhor, lócus de aglutinação dos mestres capazes 
de empreender uma cultura verdadeiramente nacional. (MENDONÇA, Ana Waleska. 2003). 

De acordo com seu idealizador, 

 [...] a Universidade do Distrito Federal vem preencher uma necessidade 
profunda no País, que em sua marcha se fará, a despeito de quaisquer 
dificuldades materiais e de quaisquer obstáculos opostos pelos que 
sonhavam um instrumento semelhante, para afeiçoá‐la aos seus desígnios 
ou aos seus propósitos sectários. Porque, forçoso é repetir, a universidade, 
como instituição de cultura, deverá estar na encruzilhada do presente. Ela 
não se constitui para se isolar da vida e tornar‐se a mestra da experiência. 
Seus problemas serão os problemas de hoje, examinados à luz da sabedoria 
do passado. O serviço do presente e do futuro, a universidade não deseja, 
entretanto, constranger o porvir dentro de fórmulas apriorísticas ou 
predeterminadas (TEIXEIRA, 1988, p: 42).

              

A UDF desde sua origem se lançava como centro inovador comparado ao restante das 
universidades brasileiras, e isto se deve muito pelos os cursos oferecidos por ela. Ao contrário 
das demais universidades que priorizavam as faculdades tradicionais, como Direito, Medicina 
e Engenharia, a Universidade do Distrito Federal estava na contramão dessa lógica. Neste 
caso, era composta por cinco escolas: 

1 – Escola de Educação: Diretor (Lourenço Filho)
 2 – Escolas de Economia e Direito: Diretor (Hermes Lima) 
3 – Escolas de Filosofia e Letras: Diretor (Castro Rabello)
4 – Instituto de Artes: Diretor: (Celso Kelly) 
5 – Escola de Ciências: Diretor (Roberto de Azevedo Marinho)

Uma caraterística que faz jus ao seu pioneirismo era a valorização da formação do 
magistério, aliando educação e pesquisa cientifica. A Escola de Educação tem papel central 
dentro da proposta de Anísio, e isso se deve a sua concepção filosófica. Um dos principais 
objetivos da UDF era institucionalizar o estudo cientifico da educação criando os primeiros 
cursos superiores na área. Segundo seu idealizador, a formação dos professores a nível 
universitário era um dos pilares para a melhoria geral da educação brasileira. A sonhada 
Faculdade de Educação atribuía ao professor primário e secundário um papel superior em 
comparação ao que antes era conferido. Assim, a partir desta concepção o docente passaria a 
ter acesso a um conhecimento vasto e prática de pesquisa. (VINCENZI, Lecticia. 1986)

O coração da Escola de formação de professores era o Instituto de Educação, antiga 
Escola Normal, sendo também sede da reitoria da UDF. Localizado na Rua Mariz e Barros 
n9 227 a Escola de Educação ficou diretamente ligada à organização universitária e as demais 
escolas do Instituto ficaram compreendidas a instituições complementares. 
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Fonte: Arquivo da Fundação Getúlio Vargas- FGV

Outra caraterística que cabe aqui ser ressaltada, é que a UDF era uma instituição fiel 
na defesa dos fundamentos referentes à autonomia universitária e da liberdade de cátedra, 
isto, consequentemente, levou-a receber intelectuais com diferentes matizes ideológicas, 
possibilitando um clima de democratização e ampliação de sua área de influência. Nesta 
logica, o quadro docente da Universidade do Distrito Federal era verdadeiramente composto 
por uma “constelação de estrelas”. Entre comunistas, socialistas, democratas e liberais, assim 
era formado o professorado da UDF

A UDF representava um modelo diferenciado de ensino superior que deixou marcas 
significativas na história das universidades brasileiras. A experiência revolucionária tinha 
como principal bandeira a valorização da formação do professor, assim como objetivava 
preparar profissionais qualificados, criar uma cultura pedagógica a nível nacional, promover a 
pesquisa cientifica e formar quadros intelectuais para o país. Seu pioneirismo agradou alas da 
intelectualidade brasileira, mas por outro lado incomodou setores conservadores da sociedade, 
como a Igreja Católica, e o próprio governo federal. 

Entretanto, o momento de criação da UDF se mostrou desfavorável devido à instabilidade 
politica e social presente. Este fenômeno se deve a sublevação de tendências ideológicas 
opostas: por um lado a Aliança Nacional Libertadora (ANL)3, por outro a Ação Integralista 
Brasileira (AIB)4, ambas se colocando como alternativa ao Governo de Getúlio Vargas. 
3  Organização política de âmbito nacional fundada oficialmente em março de 1935 com o objetivo de 
combater o  fascismo  e o imperialismo. PRESTES, Anita Leocádia. 70 anos da Aliança Nacional Libertadora 
(ANL). 2005.
4  Organização política de âmbito nacional inspirada no fascismo italiano, fundada por Plínio Salgado em 

No ano de instalação da Universidade do Distrito Federal ocorre um fato relevante e que 
modificou o cenário da época: o “Levante comunista de 1935”5. Tal acontecimento liderado 
pela ANL tinha como principal objetivo assumir o Estado por meio do enfrentamento. Mesmo o 
movimento sendo duramente reprimido pelo governo central foi considerado a maior tentativa 
de tomada de poder até aquele momento, e a “ameaça comunista” levou a catalisação da 
repressão dando passos largos ao que veio ser chamado de Estado Novo Varguista.6 

Diante desta atmosfera autoritária, Anísio Teixeira foi perseguido e acusado pelo 
Governo Federal de ser simpatizante da ANL e de implantar projetos educacionais com víeis 
esquerdistas. Ao ser chamado de comunista, aquele que era o seguidor mais expressivo do 
liberal Dewey, tal afirmação se mostrava tacanha.  Anísio era um liberal- democrata, mas suas 
ideias no momento eram consideradas perigosas e subversivas. Nesta circunstancia, se viu 
pressionado a abandonar o Rio de Janeiro, com isso se demite do cargo em que ocupava no 
Distrito Federal. 

O clima repressivo que pairava sobre o Distrito Federal e por todo país, levou a 
Universidade do Distrito Federal (UDF) a ser duramente atacada, até porque era concebida 
por seus opositores como a síntese do pensamento de Anísio Teixeira. Cercada por seus 
opositores, sua criação e permanência representava a resistência de uma geração de Educadores 
e Intelectuais que acreditavam na educação como ponto estratégico para uma sociedade 
democrática, o que nos leva a considerar que desde sua criação já passou a sofrer um processo 
de “asfixia”, concretizado ao ter seus trabalhos encerrados e a mesma transformar-se “num 
sonho apenas sonhado”.

Diante dessa atmosfera repressiva, Anísio Teixeira seria acusado pela Igreja de subversão 
e comunismo. Devido as pressões que só aumentam e sem apoio político consistente, o liberal 
e democrata abdica do cargo em que ocupava no Distrito Federal e se afasta da vida pública, 
voltando para Bahia, onde ficaria por longos 10 anos, exilado no próprio país. A Universidade 
projetada por ele não ficou imune aos ataques repressivos do governo Vargas. Nesta direção, 
a UDF, por seu turno, foi acusada de ser “esquerdista”, portanto era vista como uma ameaça 
à ordem da “nação”. O fim desta instituição representa mais um dos projetos educacionais 
abortados na história do Brasil, simbolizando naquele momento a derrota de um movimento 
progressista que tinha como principal bandeira renovar a educação do país.

. 

1932. Ler em: MAIO, Marcos Chor; CYTRYNOWICZ, Roney. Ação Integralista Brasileira: um movimento 
fascista no Brasil (1932-1938). 2003.
5 Movimento politico revolucionário liderado pela Aliança Nacional Libertadora tendo como seu 
principal expoente Luiz Carlos Prestes.
6  Nome tradicionalmente designado na historiografia brasileira o período ditatorial que, sob a égide de 
Getúlio Vargas, teve início com o golpe de estado de 10 de novembro de 1937 e se estendeu até a deposição de 
Vargas, em 29 de outubro de 1945. Ler em: PANDOLFI, Dulce Chaves et al. Repensando o estado novo. 1999.

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/facismo
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/facismo
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/plinio_salgado
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O Acervo e seus desafios: preservação da memória histórica da UDF 

Feito um breve balanço histórico da Universidade do Distrito Federal podemos observar 
com clareza que cada caminho de sua trajetória está sincronizado com uma página importante 
da história politica brasileira. Estudar a UDF nos permite compreender por meio de outra 
ótica, os caminhos e descaminhos dos anos trinta, entender o que essa instituição representou 
e ainda representa, bem como aspectos culturais e sociais do período em questão. 

 Hoje o Centro de Memória do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - 
ISERJ é responsável pela guarda de boa parte da documentação administrativa da antiga 
Universidade do Distrito Federal. Em relação aos documentos encontrados durante a realização 
de visitas, observamos que se trata de fontes que necessitam de um olhar minucioso por parte 
do pesquisador. São fontes escritas homogêneas, sólidas, o que de certa maneira faz com que o 
pesquisador leve em consideração os “sinais”, “pistas” e “indícios” presentes nos documentos, 
que a partir de dados supostamente negligenciados, podendo revelar uma nova compressão 
dos fatos históricos (Ginzburg, 1982).7

Os acervos são importantes espaços para a construção de conhecimento, já que as fontes 
documentais presentes nos arquivos podem revelar não apenas o passado da instituição que 
se pretende estudar, mas também permite compreender aspectos do período histórico na qual 
estava inserida a instituição. Sendo assim, sua preservação é de extrema relevância para que 
possamos resguardar nossa memória, bem como nossa identidade. O patrimônio documental 
da UDF, assim como muitos outros acervos necessitam e devem ser devidamente conservados 
para que possamos por meio deles entender um pouco mais do nosso passado, de maneira que 
gerações presentes e futuras tenham acesso à memória. 

Em seus escritos Le Goff salienta que, 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que 
aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento 
permite à memória coletiva recuperá-lo [...] (LE GOFF, 1994, p. 545).

7  O paradigma indiciário elaborado pelo historiador Carlo Ginzburg, em sua obra Mitos, Emblemas 
e Sinais, trata-se de um modelo epistemológico de análise, que propõe uma observação minuciosa dos fatos, 
levando em consideração vestígios, sinais, signos, rastros. O historiador italiano acredita que toda realidade 
está repleta de pequenos detalhes, e cabe o historiador, transforma-la em um enigma e assim investiga-la. 
Para Ginzburg “O caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o único capaz de ler, nas 
pistas mudas uma série coerente de eventos. ‘Decifrar’ ou ‘ler’ as pistas dos animais são metáforas” ( Ginzburg, 
1989:152).

Documentos encontrados no Centro de Memória do Instituto Superior de Educação do Rio 
de Janeiro- ISERJ 

Com base nas fotografias acima podemos observar o resultado da má preservação dos 
arquivos da UDF. Para prolongar a vida útil e impedir a sua deterioração, é imprescindível 
que o acervo siga um programa de conservação e preservação para assim manter a integridade 
física do seu patrimônio documental. Neste sentido, o mais adequado a ser feito é um projeto 
de preservação preventiva8, para diminuir os danos causados pelo tempo, haja vista que se 
trata de matéria orgânica e, portanto, tem um tempo de vida limitado. 

8  Ler em: ZAIA, Iomar Barbosa. O acervo escolar: organização e cuidados básicos. Feusp, 2004.
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É preciso acima de tudo diante de um acervo danificado fazer um detalhado diagnóstico 
que identifique os motivos de sua deterioração, para que assim possa frear os agentes destrutivos, 
que na maior parte dos casos estão relacionados com: temperatura, luz, umidade, poluição 
atmosférica, roedores, fungos e bactérias.  (MÁRSICO.2007)

Mesmo com a preocupação de conservar sua história, o Centro de Memória do ISERJ 
sofre com um duplo desafio: a ausência de incentivos financeiros, bem como politicas publicas 
efetivas para a manutenção básica dos acervos, o que leva consequentemente a deterioração do 
seu patrimônio. Além disso, contamos com outro a ausência de organização das instituições 
brasileiras que culturalmente não foram habituadas a conservar e preservar sua memória. 

Hoje com o auxilio da tecnologia, conservar as informações contidas nos documentos 
ficou mais fácil, o método de digitalização, por exemplo, é um dos meios imprescindíveis 
para prolongar a longevidade dos acervos, assim como outros mecanismos tecnológicos. 
Entretanto, não podemos esquecer que neste caso contamos com outro grande desafio que é a 
frequente obsolescência das tecnologias que dificultam por sua vez a preservação dos meios 
e conservação. Apesar de aparentemente facilitar no andamento de novas pesquisas, podem 
também ser um entrave pela falta de critérios metodológicos na catalogação.  Além disso, é 
preciso levar em conta o avanço constante da tecnologia, para isso é função dos Centros de 
Memória que utilizam desta ferramenta, atualizar os seus suportes de informação.  (ZAIA, 
2005).

Um trabalho que merece destaque e certamente serve como modelo de inspiração para 
as demais instituições de ensino que pretendem preservar sua memória histórica, é a belíssima 
obra da Iomar Barbosa Zaia “O acervo Escolar: manual de organização e cuidados básicos”9. 
Neste manual Zaia aponta os princípios fundamentais para a manutenção e organização de 
um acervo e principalmente como torna-lo “vivo”, por meio de atividades pedagógicas e 
culturais e visitas guiadas. O manual oferece técnicas de higenização, conservação, restauração 
e acondicionamento, além de expor uma experiência de  sucesso que serviu de inspiração 
internacional. 

Ainda com base em seu trabalho, Zaia salienta para a necessidade de elaborar  uma 
metodologia de recolhimento dos arquivos, critérios que devem ser estabelecidos, como por 
exemplo: diagnóstico documental, etapas de organização, listagem, tipologias dos documentos 
e entre outros cuidados indispensáveis . Além disso, a autora enfatiza a importância de um 
diálogo constante entre diferentes áreas da ciência, governo, secretarias no processo de 
preservação e conscientização. (ZAIA, 2004)

Referenciamos o trabalho de Zaia, pois o cervo da UDF é um arquivo escolar, onde sua 

9  A obra como já elucida seu titulo tem como temática central a preservação da documentação escolar, 
apontando para importância da construção da memoria histórica escolar, oferecendo neste manual uma 
espécie de guia, com uma linguagem acessível, com o objetivo central de orientar a organização e manutenção 
de documentos produzidos pela escola. 

história está de certa maneira incorporada a história do Instituto de Educação. Hoje o instituto 
conta com um Centro de Memória, que necessita por sua vez de uma serie de cuidados para que 
não seja mais um centro de memória “morto”. Neste sentido, é imprescindível o envolvimento 
de toda a comunidade escolar, ou seja, o apoio de docentes, funcionários e alunos no processo 
de conservação dos documentos históricos ali presentes. 

Os arquivos históricos escolares em construção, expõem, aos 
múltiplos sujeitos, suas histórias, envolvem intelectualmente e 
afetivamente os participantes desse trabalho, ampliam debates sobre o 
significado sobre as fontes históricas num ambiente onde os documentos 
não se tornam velhos problemas de organização, mas fontes documentais 
para valorização e compreensão dos processos pedagógicos.[...] A questão 
temporal, a importância histórica do material nos leva a perscrutar sobre 
outras abordagens para o entendimento da escola sinalizam caminhos para 
discutir os registros educativos da sociedade em relação a escolarização, a 
formação docente 10 e estudantil, a trajetória social e política dos sujeitos 
escolares, a memória escolar movimentando lembranças, o registro 
corporal nesses espaços educativos, os discursos de autoridades e os 
discursos silenciados (NEVES & MARTINS, 2008. p 208).

A má preservação dos nossos acervos vem sendo um desafio a ser superado e se tornando 
uma latente preocupação de historiadores, pesquisadores, arquivistas e educadores. Os acervos 
da Universidade do Distrito Federal, assim como outros, sendo bem preservados podem ser 
usados no processo de ensino-aprendizagem, em atividades pedagógicas como, por exemplo, 
no ensino de história, fazendo com que o aluno entenda que a disciplina não está tão distante 
dele, começando a compreender a história da instituição que ele estuda para depois ampliar o 
conhecimento, partindo da sua realidade local, ou seja, da micro história e consecutivamente 
ampliando o seu  horizonte histórico. 

O uso dos arquivos escolares em sala de aula pressupõe-se trabalhar 
em duas dimensões, a saber, a pesquisa e o ensino. Estas dimensões 
devem ser aliadas para que sejam preservados e conservados os arquivos 
escolares, simultaneamente com uma proposta de ensino que objetive 
tornar a aprendizagem em História mais significativa tanto para os alunos 
quanto para a comunidade escolar.(DA SILVA, 2013. P:7)

Para isso é importante que se tenha um centro de memória “vivo”, que se preocupe 
em desenvolver atividades pedagógicas que sensibilize a comunidade escolar fazendo com 
que ela se sinta pertencente. Neste contexto é importante que alunos, docentes, funcionários, 
ex- alunos se coloquem como agentes protagonistas do processo de conservação. Em vista 
disso, é indispensável à elaboração de dicionário que aproxime a comunidade da linguagem 
arquivística, facilitando a compreensão de certos conceitos básicos, para que assim auxilie no 
entendimento de como funciona  um centro de memoria, as tipologias documentais, a função 
de cada ambiente entre outros aspectos. 
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A organização e preservação desses documentos são essências para o andamento de 
pesquisas cientificas, o que de fato facilita o trabalho dos pesquisadores. Deste modo, de acordo 
com Zaia, o centro de memória necessita de uma distribuição inteligente dos seus espaços. 
Neste sentido, é de suma importância que disponha de três ambientações, cada qual com uma 
finalidade restrita. Levando em consideração a fala da autora, os ambientes são divididos 
em: Arquivo corrente, Arquivo intermediário e Arquivo permanente. O primeiro designado a 
pequenas exposições, espaços de livre acesso sem a necessidade de agendamento de visitas 
guiadas. O segundo um ambiente que requer mais atenção, com autorização previa para entrada, 
local reservado a restauro, higienização e acondicionamento do patrimônio documental. E por 
ultimo, o terceiro espaço, esse ainda mais restrito que o anterior, tendo acesso somente ao lado 
de responsáveis pelo centro de memória, como por exemplo, funcionários da secretária ou 
arquivistas. (ZAIA, 2004.)

Dentre os princípios básicos no processo de organização do acervo devem ser levado em 
consideração três etapas. Neste sentido estamos nos referindo ao Principio de territorialidade, 
que consiste basicamente em manter os documentos da instituição na sua própria instituição de 
origem, exceto em casos específicos, pois segundo Iomar (2004) “retirar a documentação do 
seu contexto é fragmentar uma possível interpretação no trabalho de preservação da memória 
institucional” (Pág.39).  Já o Principio de Proveniência está amplamente relacionado ao cuidado 
de não misturar os documentos da instituição que se deseja preservar a memória com outros 
arquivos. E por ultimo e não menos importante, o Principio da abordagem das três idades, que 
são essas mencionadas no paragrafo acima: fase corrente, intermediária e permanente. 

O Centro de memória do Instituto de Educação conta com a ambientação necessária, mas 
como se trata de um prédio antigo, necessita de reparos constantes que assegure a integridade 
dos documentos, além de equipamentos que auxiliem na organização e manutenção do acervo. 
Hoje o que se perde no Centro de Memória do Instituto de Educação não é somente a história 
da Universidade do Distrito Federal e do Instituto, e sim a perda de uma pagina da história do 
Brasil. Preservar este acervos é, sobretudo conservar o patrimônio em seus aspectos culturais, 
sociais e históricos. Como evidencia Pierre Nora (1993) “quanto menos a memória é vivida 
interiormente, mais ela tem necessidade de suportes exteriores e de referências tangíveis de 
uma existência que só vive através delas” (p. 14). 

Considerações finais:

 O presente artigo teve como objetivo central demostrar à relevância de se preservar a 
memória histórica das instituições. Neste caso, o trabalho centralizou sua proposta no acervo 
documental da Universidade do Distrito Federal – UDF. Podemos observar ao longo do artigo 
que preservar a história da UDF é resgatar uma página importante da nossa história. Além disso, 
o resgate desta breve, mas significativa experiência que foi a UDF, reflete na história daqueles 
que deram suas vidas em prol da educação brasileira, neste caso em especial Anísio Teixeira, 
seu principal idealizador, e muitos outros que deixaram suas marcas na história da universidade 
e no instituto no qual abrigava sua Escola de Educação. Esperamos que este trabalho contribua 
para uma reflexão a cerca da importância histórica dos acervos, que possamos entender os 
Centros de Memória como lócus de pesquisa e aglutinador de conhecimento, sendo por sua 
vez, indispensáveis para a preservação da memoria científica, social e histórica. 
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