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Apresentação

O Núcleo de Documentação Histórica Professora Beatriz Loner, da Universida-
de Federal de Pelotas, completou 30 anos em março de 2020. No ano anterior 

já discutíamos o que seria feito para comemorar a data, pois a intenção primeira era 
realizar um seminário, que aglutinasse os egressos e egressas, que haviam passado 
por este centro de documentação e que, no momento, atuavam em diferentes Uni-
versidades, Institutos Federais de Educação, além de salas de aula das redes munici-
pal, estadual e privada de ensino. 

A proposta desse encontro era que as pessoas contassem como as experiências 
vivenciadas no NDH havia impactado as suas formações e as escolhas de temas, que 
fizeram parte de suas pesquisas, tanto no Mestrado quanto no Doutorado, ao mes-
mo tempo em que falariam sobre as experiências com a docência. 

Bem, o ano de 2019 passou e com ele veio a notícia de que viveríamos uma 
pandemia global, cujos resultados ainda são difíceis de mensurar. Dessa forma, 2020 
tem sido um período bastante diferente em vários sentidos, mas especialmente no 
nosso cotidiano, pois vivemos com poucos contatos humanos.

Para não deixar que a data passasse, sem que pudéssemos marcá-la, de uma 
maneira ou outra, realizamos a construção de pequenos encontros virtuais, ao ser 
solicitado que 30 pessoas gravassem vídeos, abordando suas trajetórias profissionais 
relacionadas ao NDH, com a intenção de que estes fossem publicados em nossas 



redes sociais. A ideia funcionou bem e, a partir daí, pensamos em estender o convite 
aos mesmos parceiros e aos colegas da professora Beatriz para que escrevessem tex-
tos sobre esse lugar de memória e também sobre suas relações profissionais e de afeto 
que mantiveram com a sua fundadora.

E assim nasceu o livro “NDH 30 anos: história, memórias e afetos”, que reúne, 
além dos textos de egressos, um material relevante escrito por professores e profes-
soras que atuaram com a Beatriz Loner, fosse em Grupos de Trabalho da ANPUH, 
em programas de pós-graduação ou em encontros de área, especialmente aqueles 
que tratam sobre mundos dos trabalhadores e trabalhadoras ou ainda estudos de 
escravidão e pós-abolição.

Trata-se, portanto, de um livro comemorativo às três décadas do NDH rea-
lizando atividades de pesquisa, ensino e extensão. Assim, o que o leitor e a leitora 
encontrarão nas próximas páginas são relatos cheios de afeto sobre um lugar que 
é considerado por muitos como uma segunda casa, que abriga, que cuida, que dá 
guarida para experiências e à construção de sonhos.

Esperamos que os leitores e as leitoras usufruam do material publicado que, 
certamente, é inspirador. O NDH começou lá em 1990 a partir da uma ideia de 
uma professora, a Bia, como carinhosamente a chamamos, que, de uma forma um 
pouco solitária, buscava construir o espaço. Nas lembranças de quem conviveu com 
ela, naquele período, aparece uma figura incansável, primeiro pela busca de docu-
mentos da própria universidade e depois por vários acervos que foram sendo incor-
porados com o passar do tempo.  

E o NDH segue assim, como pretendia a Bia, aberto aos que chegam, solidário 
aos que estão, sempre com vontade de construir novas histórias e memórias. Que 
venham, portanto, as próximas décadas. Estamos com os corações abertos para viver 
tudo de novo. 

Boa leitura.

Primavera de 2020. 

Lorena Almeida Gill
Aristeu Elisandro Lopes

Ariane Regina Cunha
Ana Sosa González



1
Memórias sobre a criação do Núcleo de 

Documentação  Histórica da UFPel

Lorena Almeida Gill

Desde o final do ano passado, tenho refletido sobre a minha trajetória no Insti-
tuto de Ciências Humanas (ICH), no momento em que defendi o memorial 

na passagem para professora titular. O período parece propício: em 2021, estarei 
completando 30 anos como professora na UFPel. Juntando quatro anos de gradua-
ção e dois anos em que fui aluna do então Instituto de Sociologia e Política1, para 
um curso de especialização em Ciência Política, lá se vão 36 anos de minha vida 
adulta, ou seja, vivi a maior parte do tempo dentro da instituição. 

De todo modo, não é fácil pensar sobre o passado. Segundo Farge (2011, p. 
106): 

O passado sabe muito de nós. O eco entre passado e presente pode 
bem ser uma evidência, mas é necessário poder materializá-lo, refletir 
suas maneiras de ser pensado, sem nunca cair na simplificação ou em 
quaisquer anacronismos insignificantes. A necessidade de trabalhar 
em tensão parece primordial. Nada é semelhante, e a história não ape-
nas não se repete, mas contém em si mesma a juventude e a violência 

1  Atualmente, o antigo Instituto de Sociologia e Política carrega o nome de IFISP, tendo em vista que o curso de 
Filosofia, que antes fazia parte do ICH, agora compõe este instituto. 
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da imprevisibilidade. Os eventos, as grandes orientações, o mundo 
dos sentimentos, não são invariantes. 

Nossas memórias se relacionam com o que o que aconteceu ou como pensa-
mos o vivenciado, mas é atualizada no tempo presente e faz uma espécie de avaliação 
sobre nossas escolhas incidindo em razão de o nosso futuro. Passado, presente e 
futuro se encontram, como diz Candau (2011). Talvez o melhor para este texto seja, 
portanto, começar do início. 

Advirto que construirei o texto seguindo a linha proposta por Artières (1998) 
quando refletiu sobre as escritas de si, ou seja, tenho claro que ao buscar arquivar 
minha vida vou omitir, rasurar e, muitas vezes, sublimar algumas situações, em 
uma perspectiva de dar sentido a minha própria existência, já que, segundo o autor 
(1998, p. 11): “Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem 
social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do eu é uma 
prática de construção de si mesmo e de resistência”. 

Heymann (2018, p. 48) também pensa sobre escritas de si e assim diz: “To-
dos os arquivos pessoais, mesmo os mais completos e sistematicamente produzidos, 
comportam esquecimentos, lacunas, silêncios, já que o arquivamento, que decorre 
da produção ou do recebimento de um documento e da decisão de guardá-lo, ocorre 
de maneira seletiva, obedecendo a desígnios pessoais [...]”. 

Bem, ingressei cedo na Universidade e era como um mundo absolutamente 
novo se revelasse. Vim de uma família humilde e fui a única de meus irmãos a ex-
perimentar o ingresso em um curso superior, nos anos finais da década de 1980, 
importantes para o Brasil, uma vez que marcaram o fim da ditadura civil-militar. 
Dentro desse contexto, a Universidade era pulsante: havia a organização de alunos 
em diferentes esferas, que repercutiram em um movimento estudantil forte, além da 
articulação de trabalhadores, em sindicatos e em novos partidos que se construíam 
no país. 

No ICH, nos anos finais da década de 1980, os alunos se mobilizaram para 
acabar com o curso de Estudos Sociais, o qual ainda tinha dois remanescentes no 
país, UFPel e UNESP-Franca. Nesse período, foi fundamental o ingresso no curso 
de uma professora substituta, Beatriz Loner, que contribuiu para que um novo cur-
rículo fosse discutido e implementado logo em seguida. 

Foi, então, ainda na graduação, que conheci a Bia, como a chamávamos. Ela 
era uma professora estadual, liderança no Centro dos Professores do RS (CPERS), 
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com mestrado na Unicamp, cuja temática se relacionava a um partido político de 
esquerda, o Partido Comunista do Brasil (PCB)2. O grande conhecimento sobre a 
história do Brasil, as pesquisas vinculadas a grupos que não costumávamos discutir, 
bem como o posicionamento firme que possuía na defesa de suas ideias, sempre 
impressionou seus alunos. 

Tão logo me formei, comecei a atuar como professora municipal no recém 
emancipado município do Morro Redondo e, como professora estadual, primei-
ro em Canguçu e depois em Pelotas. O tema para a especialização se construiu na 
vivência nas assembleias de professoras e professores que eram realizadas, especial-
mente, no Gigantinho, tendo em vista o número impressionante de participantes 
que albergavam. 

Foi em uma dessas assembleias, realizadas em Porto Alegre, que, tão logo foi 
feita a discussão sobre a deflagração de greve, uma questão me pareceu absurda: 
enquanto havia em torno de 95% de mulheres naquele lugar, quando as inscrições 
foram abertas para 10 falas, 8 foram de homens. Talvez os números não sejam exa-
tamente esses, mas são os que me vêm à lembrança quando penso que eu não com-
preendia como em um universo majoritariamente feminino, os homens buscassem, 
através de suas falas, representar as mulheres. Nessa conjuntura, minha discussão 
junto à especialização foi justamente a participação das mulheres na direção dos 
sindicatos em Pelotas, sob a orientação da Bia. Percebia que embora elas fizessem 
parte da nominata das direções sindicais, na maior parte das vezes, estavam em car-
gos relacionados à cultura, à organização de eventos, sem ocupar a presidência ou a 
coordenação geral, quando assim os sindicatos eram organizados.  

Ainda, no dia 11 de janeiro de 1989 havia tomado posse, como reitor da 
UFPel, o médico Amílcar Gigante, que tinha sido perseguido pela ditadura e im-
pedido de dar aulas. Representantes de sua gestão, denominada Construção (1989-
1992), procuraram a Bia para que ela, agora já como professora efetiva, organizasse 
um centro de documentação, no qual pudessem ser reunidos documentos com va-
lor histórico, os quais existiam em praticamente todas as unidades mais antigas da 
UFPel. E foi assim, através desse pedido, que se organizou o Núcleo de Documenta-
ção Histórica, no ano de 1990. A pesquisa pioneira foi justamente a intitulada “Re-

2   LONER, Beatriz Ana. O PCB e a linha do Manifesto de Agosto: um estudo. 1985. v, 205f. Dissertação (mes-
trado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Dispo-
nível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/280680. Acesso em: 06 de setembro de 2020.
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construção da Memória da UFPel”3 e procurou analisar a formação da universidade, 
desde os seus primeiros cursos, além do desenvolvimento que a instituição trouxe à 
cidade de Pelotas. A metodologia utilizada foi a análise documental (CELLARD, 
2008) e a história oral (MEIHY e SEAWRIGHT, 2020). Tendo em vista o proje-
to, o Laboratório de História Oral (LaHO) possui entrevistas interessantes com 
alguns dos pioneiros da UFPel, como: Delfim Mendes da Silveira, Naum Keiser-
mann, Ápio Antunes, Eurico Kramer de Oliveira, Luís Henrique Schuch, Carmen 
Anselmi Duarte da Silva e Gastão Pureza Duarte, que preferiu escrever um depoi-
mento para o projeto. 

Em consequência deste estudo, alguns anos depois, em 2003, fomos convida-
das para organizar um livro sobre a Associação de Docentes da UFPel (ADUFPel), 
que teve como metodologia principal também a história oral, a partir da construção 
de narrativas com todos os presidentes da entidade até aquela época. O trabalho foi 
intitulado: ADUFPEL: uma trajetória pela democracia.  

E foi dessa forma que surgiu o projeto de extensão em caráter permanente, 
denominado Núcleo de Documentação Histórica da UFPel. Trata-se de um dos 
mais longevos da UFPel e, em sua trajetória, já foi palco de vários projetos de pes-
quisa, extensão e ensino. Além deste estudo inicial, que abarcou a própria UFPel, 
foram observados temas como um assentamento de colonos sem-terra, realizado 
na Fazenda da Palma; imigração judaica; organização operária e mundo dos traba-
lhadores; estudos sobre escravidão e pós-abolição como o dos clubes carnavalescos 
negros. Mas foi um projeto, que durou cinco anos, aquele que mais uniu o grupo: 
“Dicionário de História de Pelotas”. Lembro-me bem do dia em que divulguei a 
ideia sobre o livro e a Bia disse que daria muito trabalho reunir tanta gente e que não 
imaginava como seria feito. Com a intenção de corporificar a obra, fiz o primeiro 
verbete “judeus”, que foi considerado um modelo de tamanho pequeno, já que havia 
os médios e os verbetes grandes (o maior é sobre cinemas, do professor João Ma-
nuel dos Santos Cunha). Dessa forma, o livro foi lançado no ano de 2010; em 2012 
houve a segunda edição e, no ano de 2017, foi disponibilizada a obra em formato 
ebook, tendo, até o momento, mais de 13.000 downloads. Embora eu tenha cons-
truído a ideia, a partir de outros exemplos existentes, foram a Bia e o Mário Osório 
Magalhães aqueles que mais contribuíram com os verbetes, desde a articulação com 
os autores, que chegaram a 45, até a sistematização de todo material. Fundamental 

3  Um texto sobre o assunto foi publicado na História em Revista, em seu número 1 e pode ser acessado atra-
vés do seguinte endereço: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev/article/view/13272/8325. 
Acesso em 3 de setembro de 2020. 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev/article/view/13272/8325
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também foi a participação da bolsista de iniciação científica, à época, Fernanda Oli-
veira, hoje professora da UFRGS. 

Ainda que tenha se constituído, portanto, como um projeto de extensão e a 
partir disso tenha uma forte atuação junto à comunidade externa, através do ofere-
cimento de cursos, jornadas, jogos didáticos, dentre outros, tem sido no ensino e na 
pesquisa que esse espaço tem se destacado.

No ensino, constitui-se como um local de acolhimento de alunos, seja através 
das bolsas que os estudantes adquirem — tendo em vista os pedidos dos professo-
res — ou, ainda, por se constituir em um lugar de memória, que propicia estágios 
em disciplinas curriculares do curso de Bacharelado, como Introdução ao estudo 
de acervos, Organização de Arquivos Históricos e Laboratório de História Oral. 
O NDH, durante a sua existência, fez importantes parcerias relacionadas ao ensino 
com a área de Literatura, através do projeto Jornal, Literatura e Cultura: Autores 
Pelotenses (1851-1889), que contou com a participação do então professor Rildo 
Cosson, e Perfil do Trabalhador Gaúcho (décadas de 1940-1950), que tinha como 
um dos objetivos organizar um Banco de Dados para o acervo da Delegacia Regio-
nal do Trabalho e contou, à época, com o auxílio da professora do curso de Compu-
tação, Ana Marilza Pernas.

No tocante à História Oral, trata-se da metodologia que mais tenho utilizado 
em minha vida profissional, junto com a análise documental. Nessa perspectiva, foi 
criado, no ano de 2010, um Laboratório (LaHO) para albergar todas as entrevistas 
construídas ao longo desses anos. Note-se que as primeiras foram feitas justamente 
pela Bia e vincularam-se à memória da constituição da Universidade. Vários profes-
sores à época, em atividade ou já aposentados, foram entrevistados, como o primeiro 
reitor da UFPel, Delfim Mendes Silveira. 

Atualmente, tem-se no acervo do LaHo mais de cento e setenta entrevistas que 
versam sobre assuntos os mais diversos, relacionados tanto aos projetos de pesqui-
sa desenvolvidos quanto a doações feitas, especialmente, por alunos de Mestrado e 
Doutorado que, após concluírem seus cursos, acabam por disponibilizar as narrati-
vas construídas para esse banco de memórias. 

Mas é na pesquisa que o trabalho do NDH tem sido mais forte. Já foram forma-
das várias pessoas que hoje atuam em diferentes espaços relacionados a universidades e 
institutos federais de educação, além das redes estaduais e municipais de ensino. 

Para divulgar o que era produzido pelo NDH e dialogar com pesquisadores de 
várias outras partes do Brasil e, em especial, de países da América Latina, foi criada, 
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ainda no ano de 1994, a História em Revista, um periódico semestral, que já está em 
seu 25º número, com todos os artigos disponíveis on-line4. 

Muitos foram os projetos desenvolvidos ao longo desses trinta anos, os quais 
envolveram temáticas diversas, mas que tiveram uma espécie de fio condutor, ou 
seja, a história de homens e mulheres comuns, na maior parte das vezes esquecidos 
pelos registros oficiais. Essa perspectiva segue a linha que ficou conhecida como a 
história vista de baixo e que tem nomes representativos na historiografia, dentre 
eles, Edward Thompson (1987, p. 13), que assim disse: “Estou tentando resgatar o 
pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tecelão do obsoleto tear manual, o arte-
são utópico [...]. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência”.

Para Thompson (1981, p. 17), é através da experiência que homens e mulheres 
se colocam no mundo, definindo suas práticas e pensamentos: “A experiência entra 
sem bater à porta e anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de trincheira, de-
semprego, inflação, genocídio. Pessoas estão famintas: seus sobreviventes têm novos 
modos de pensar em relação ao mercado. Pessoas são presas: na prisão pensam de 
modo diverso sobre as leis. Frente a essas experiências, velhos sistemas conceituais 
podem desmoronar e novas problemáticas podem insistir em impor sua presença”.

Ao longo desses anos, portanto, escravizados, operários, mulheres, imigrantes, 
enfermos tiveram parte de suas histórias retratadas, a partir de alguns estudos reali-
zados pelo NDH. Uma parte considerável das pesquisas realizadas pela Beatriz so-
bre escravidão e pós-abolição foram agrupadas, recentemente, em uma publicação 
única, intitulada: A Família Silva Santos e outros escritos: escravidão e pós-abolição 
no sul do Brasil5, no qual constam oito artigos ou capítulos de livros produzidos por 
ela e outros três artigos em coautoria. O material é resultado de um estudo de fôle-
go sobre lideranças negras, como alguns representantes dos Silva Santos (Manoel e 
Carlos, por exemplo), Antônio Baobad e Euzébio de Queiroz Coutinho Barcellos; 
está relacionado a formas de socialização, a partir da escrita sobre os clubes carna-
valescos negros e ainda traz um importante estudo sobre a vida cotidiana de escra-
vizados nas charqueadas pelotenses, com enfoque nas enfermidades e nas formas de 
morte6. 

4   A Revista pode ser encontrada em: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/historia-em-revista/. Acesso em 5 de setem-
bro de 2020. 
5  O livro foi organizado por mim e pelo Paulo Koschier e está disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/
files/2019/06/familiasilvasantos.pdf. Acesso em 4 de setembro de 2020.  
6   O texto original está no seguinte link: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702012000500008&-
script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 10 de agosto de 2020. 

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/historia-em-revista/
https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/06/familiasilvasantos.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/06/familiasilvasantos.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702012000500008&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702012000500008&script=sci_abstract&tlng=pt
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Uma pesquisa tem se realizado já faz vários anos e envolveu a Beatriz em sua 
concepção inicial. Ocorre que no ano de 2009 fomos juntas a um Congresso Inter-
nacional de História Oral, em Buenos Aires, Argentina. Lá, convivemos com pro-
fessores que já conhecíamos e surgiu a ideia de fazermos um projeto que envolvesse 
ofícios em extinção, em uma perspectiva de comparação e foi assim que nasceu a 
pesquisa que se desenvolve desde o ano da viagem e que tem como título: À beira 
da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de desaparecer. 
A ideia do estudo era compreender, por meio da análise documental e da história 
oral, uma ampla documentação que havíamos recebido ainda no ano de 2005 e que 
envolvia documentos vinculados à Justiça do Trabalho ( JT) de Pelotas, abarcando 
mais de 93 mil processos da JT.

A partir desse projeto, foram observados ofícios como os de alfaiates, sapatei-
ros, motorneiros, gráficos, estivadores, radialistas, parteiras, tecelãs, trabalhadores e 
trabalhadoras enfermas, pescadores artesanais. Bia e eu publicamos um artigo sobre 
a temática, ao enfocarmos os relojoeiros, a partir de dois períodos históricos: o pri-
meiro, direcionado à questão da difusão do relógio mecânico no Brasil, foi visto a 
partir de jornais e, o segundo, envolveu mais de cem anos depois, quando a profis-
são já se tornava obsoleta, tendo em vista as mudanças tecnológicas e foi observado 
através de narrativas7. 

Mas esse não foi o único texto que publicamos juntas. Foram 14 artigos ao 
longo das nossas trajetórias acadêmicas, 4 livros organizados, 9 capítulos de livros, 
18 trabalhos completos em eventos, além dos resumos expandidos, das viagens, das 
trocas e, o que é mais importante, da parceria estabelecida durante quase 30 anos. 

Aqui, é importante salientar como o NDH passou de centro de documentação 
vinculado à Universidade para um lugar que tem resguardado ampla documentação 
sobre o mundo dos trabalhadores. No ano de 2000, eu havia iniciado meu Doutora-
do junto à Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) e a Bia me pediu que 
estivesse em uma reunião com professores da Universidade Federal do RS (UFR-
GS) para tratar de uma possível doação de um acervo que tinham recebido, ou seja, 
as fichas de qualificação, que eram preenchidas no momento em que o trabalhador 
solicitava sua carteira de trabalho. Tratava-se de cerca de 627 mil fichas, que abarca-
vam várias cidades do RS. Como não havia espaço adequado e professores interessa-
dos em pesquisar o material, o Departamento em História da UFRGS perguntava 

7   Ver: LONER, Beatriz e GILL, Lorena. Relojoeiros: análise de uma profissão em dois tempos. Revista Taller, 
v. 3, p. 38-55, 2014. https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/08/relojoeiros-revista-taller.pdf. Acesso em 12 de 
setembro de 2020.

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/08/relojoeiros-revista-taller.pdf
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se o NDH tinha interesse em ficar com o material, o que foi respondido de forma 
afirmativa. Atualmente, este acervo tem suas informações colocadas em um Banco 
de Dados, a partir do qual vários estudos têm sido feitos, especialmente pelo seu 
coordenador professor Aristeu Lopes. 

O outro grande acervo sobre mundo dos trabalhadores chegou no ano de 
2005, o da JT, conforme já dito, e também tem sido alvo de análises, desenvolvidas 
em trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado, na História, na Socio-
logia e no Direito, a partir de temas como profissões e ofícios, maternidade, salário 
mínimo, enfermidades, atuações profissionais, dentre outros.

Relacionada à mesma temática, no ano de 2010 recebemos a notícia de que a 
UFPel recém havia adquirido o antigo prédio da Fábrica Laneira, a qual realizava 
o tratamento da lã e estava situada na rua Duque de Caxias, no bairro Fragata. No 
interior da Fábrica, tinham ficado muitos documentos como fichas de trabalhado-
res, relatórios de venda, cópias de processos trabalhistas, dentre outros e todo este 
acervo corria o risco de ir para descarte, caso algum centro de documentação não 
se interessasse por aquele material. E foi assim que Bia e eu pegamos nossos carros, 
algumas caixas de papelão e nos dirigimos à Fábrica, com a intenção de salvaguardar 
o máximo de documentos que pudéssemos. Atualmente, os documentos já estão or-
ganizados, em sua maior parte e uma dissertação8 já foi feita a partir daquele material. 

Além desses acervos vinculados ao mundo dos trabalhadores, o NDH tem 
outros fundos documentais como uma série de materiais do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE-UFPel), de Centros Acadêmicos, de partidos políticos, dentre 
outros. Esse material faz parte do projeto Acervos Documentais, coordenado pelo 
professor Aristeu Lopes. 

O NDH, há alguns anos, tem atuado também através do oferecimento de dis-
ciplinas de História de Pelotas e oficinas (fotografia, literatura) a pessoas idosas. O 
projeto iniciou tendo em vista a formação, no ano de 2016, do programa denomi-
nado Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI-UFPel)9 e que hoje recebe o 
nome de Universidade Aberta para Pessoas Idosas (UNAPI).

8   PIEPER, Jordana. Da classificação à fiação: as experiências de operários têxteis da Fábrica Laneira Brasileira 
em Pelotas, RS (1980-1988). Dissertação (Mestrado em História), UFPel. https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/fi-
les/2017/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jordana-Alves-Pieper.pdf. Acesso em 07 de setembro de 2020. 
9   Para saber mais ver: CAVALLI, Adriana; NOGUEIRA, Ana; GILL, Lorena e LINDOSO, Zayanna. A for-
mação permanente de idosos através da Universidade Aberta. In: Francisca Michelon e Ana Bandeira. (Org.). A 
extensão universitária nos 50 anos da Universidade Federal de Pelotas. 1ed.Pelotas: Editora da UFPel, 2020, v. 
1, p. 117-126.

https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/files/2017/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jordana-Alves-Pieper.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/files/2017/07/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jordana-Alves-Pieper.pdf
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Considerações finais

O ano de 2018 foi especialmente difícil para mim, tendo em vista muitas per-
das pessoais, dentre elas a da Beatriz. Pensei, naquele momento, que provavelmente 
não viveria algo tão complicado, mas então surgiu 2020, com uma pandemia daque-
las que só se tinha visto a partir de uma perspectiva histórica. 

A Bia ficou dois anos no hospital e lá lançou a segunda edição do seu livro 
Construção de Classe, pois sabia que seria difícil deixar aquele lugar. Lembro-me 
bem do nosso último encontro, quando disse a ela que precisava ficar boa logo, pois 
nós duas iríamos para um encontro sobre estudos de famílias, em Cartagena das 
Índias, Colômbia, apresentar o livro sobre os Silva Santos, o que não se pôde con-
cretizar, conjuntamente. 

De todo o modo, e apesar da saudade da convivência, tem sido bonito reme-
morar a trajetória de construção do NDH. Antes da pandemia, a previsão era de 
se realizar um encontro que possibilitasse o comparecimento de alguns de nossos 
egressos, que contariam sobre suas pesquisas atuais relacionando-as ao período em 
que tinham estado no NDH.

A partir da necessidade de isolamento social, foram criadas outras maneiras de 
fazer o diálogo com grupos com os quais atuávamos. Como não se podia mais dar 
aula para pessoas idosas resolveu-se, por exemplo, construir jogos que pudessem, a 
partir de uma forma lúdica, levar algumas informações sobre a História de Pelotas 
com temas como povoamento, enfermidades, passeios públicos, instituições de en-
sino, lazer, escravidão, história das mulheres, ao mesmo tempo em que proporciona 
exercícios para a memória. Já são treze jogos e, pelo interesse da comunidade externa, 
bem como de parceiros disponíveis para elaborar novos conteúdos, imagina-se che-
gar a outros vários jogos, que possam dialogar não só com o público da terceira idade, 
mas também com crianças, especialmente aquelas que estudam a história da cidade. 

Uma outra troca que tem se mostrado importante tem sido a feitura de peque-
nos vídeos que são postados tanto no Facebook quanto no Instagram do NDH. Para 
comemorar os 30 anos, foram convidadas 30 pessoas que passaram por lá para dar um 
pequeno depoimento. Professores universitários, professores de institutos federais de 
educação, técnicos-administrativos, professores das redes municipal e estadual de en-
sino têm contado por que o núcleo foi um espaço importante na constituição do seu 
fazer cotidiano. Essas mesmas pessoas já escreveram um capítulo de livro, para uma 
obra que será lançada ainda no ano de 2020, fruto também da data comemorativa. 
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Junto a isso, faremos uma exposição de fotografias, a partir de uma linha do 
tempo, que será publicizada nas redes sociais e, ainda, será construído um mosaico 
com fotografias pessoais de nossos bolsistas atuais e aqueles que fazem parte da his-
tória do NDH.

As comemorações não são o que se projetava; o ano não se constituiu no que 
se pretendia, mas, mesmo com todas as dificuldades, se está buscando fazer com o 
que Núcleo se fortaleça como um centro de documentação e que o legado de Beatriz 
Loner seja mantido. Que venham, portanto, os próximos 30 anos para a construção 
de novas experiências e memórias afetivas. 
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2
O Acervo da Delegacia Regional do

Trabalho do Rio Grande do Sul:
as fotografias 3x4 dos trabalhadores

com sinais de varíola

Aristeu Elisandro Machado Lopes

O ano de 2000 marcou o final do século XX. Entretanto, para mim, foi o come-
ço da minha trajetória acadêmica. Nesse ano ingressei na Universidade Fede-

ral de Pelotas, no curso de Licenciatura em História, e logo comecei a trabalhar com 
a professora Beatriz Loner em projetos vinculados ao Núcleo de Documentação 
Histórica. O primeiro trabalho foi realizado na Biblioteca Pública Pelotense, ins-
tituição na qual ela ocupava, naquele momento, o cargo de vice-presidente. Nesse 
trabalho organizamos uma grande doação de livros, dividindo-os por áreas do co-
nhecimento e verificando se havia entre eles alguns que poderiam ser considerados 
como obras raras. 

Ainda na Biblioteca Pública, iniciei como voluntário no projeto de pesquisa 
intitulado Literatura e trabalhadores em Pelotas no século XIX, o qual tinha por obje-
tivo reunir e analisar toda a produção literária escrita por trabalhadores e publicada 
nos jornais diários e periódicos de Pelotas. Em seguida, recebi bolsa de iniciação 
científica do CNPq para trabalhar no referido projeto. O contato e a pesquisa com 
os jornais do século XIX possibilitaram-me o desenvolvimento do trabalho de con-
clusão de curso e, posteriormente, o projeto e a dissertação de mestrado em Histó-
ria. No primeiro analisei as ilustrações sobre o carnaval publicadas nos periódicos 
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Cabrion (1879-1881), Zé Povinho (1883) e A Ventarola (1887-1889), enquanto na 
dissertação a análise se concentrou nas ilustrações sobre o mundo político nesses 
mesmos jornais. Os periódicos ilustrados e, sobretudo, suas ilustrações, novamente 
foram o mote para o projeto de pesquisa do doutorado que resultou na tese. Nela, 
analisei as imagens relacionadas com o ideário republicano nos periódicos ilustra-
dos do Rio de Janeiro.

Beatriz Loner sempre foi uma interlocutora importante para o desenvolvi-
mento dos dois projetos de pesquisa que resultaram na dissertação e na tese. Em 
2010, na defesa da tese, ela estava lá, como membro da banca avaliadora. O seu 
parecer indicou-me estratégias de redação que enriqueceram a versão final do texto 
e seu olhar atento para as imagens mostraram-me detalhes que não havia percebido. 

Alguns meses após a defesa, prestei concurso público para o Departamento 
de História da UFPel e obtive o primeiro lugar, retornando para a instituição na 
qual havia me formado havia seis anos. Em seguida, fui convidado por Beatriz para 
participar do NDH e tive o prazer de conviver diretamente com ela, ao longo do 
meu primeiro ano como professor. Antes de se aposentar, em dezembro de 2011, 
ela começou a encaminhar algumas atribuições que passaria para seus colegas. Fui 
chamado para conversar sobre a transferência de seus bolsistas para a minha coorde-
nação e sobre uma das responsabilidades que teria no NDH: assumir o Acervo da 
Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul.

Lembro-me de comentar com ela sobre o desafio de coordenar os projetos da 
DRT/RS, já que nunca havia trabalhado com temas relativos aos mundos do traba-
lho, com exceção, justamente, do projeto de pesquisa em que fui seu bolsista. Minha 
trajetória pautava-se, como visto acima, por estudos sobre história da imprensa e 
as relações entre a história e as imagens. No entanto, não hesitei e aceitei o desafio. 
Esse capítulo, portanto, apresentará um balanço das atividades desenvolvidas com 
o Acervo da DRT/RS nos últimos nove anos, o que me permite retomar parte da 
minha trajetória como professor e pesquisador associado ao NDH/UFPel. O texto 
dará especial atenção aos dados e as fotografias 3x4 das fichas de trabalhadores e 
trabalhadoras com o campo “sinais particulares” associados à varíola. 
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Acervo da Delegacia Regional do Trabalho
do Rio Grande do Sul

A carteira profissional, atualmente conhecida como carteira de trabalho e pre-
vidência social, foi criada em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas. 
Em seu decreto, previa que “todas as pessoas maiores de 16 anos de idade, sem dis-
tinção de sexo, que exerçam emprego ou prestem serviços remunerados no comércio 
ou na indústria”1 deveriam solicitar o novo documento. Para atender a demanda, o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio estabeleceu Inspetorias Regionais do 
Trabalho nos estados (mais tarde renomeadas para Delegacias), sendo que aquela 
do Rio Grande do Sul, sediada em Porto Alegre, foi instalada em 1933. A partir des-
te ano, os trabalhadores e trabalhadoras do estado passaram a solicitar a sua carteira 
preenchendo uma ficha de qualificação profissional, sendo este o documento que 
constitui o Acervo da DRT/RS.2 

Trasferido no ano 2000 do Núcleo de Pesquisa em História, da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, para o NDH/UFPel3, o acervo possui 627.000 
fichas de qualificação profissonal, salvaguardadas em 1.050 caixas de arquivo per-
manente. Naquele ano, o acervo foi recebido pela professora Beatriz Loner, que 
encaminhou as primeiras tarefas na condução da coordenação do acervo, busca de 
recursos, pesquisas e divulgação. A documentação está organizada de forma que seja 
possível localizar as cidadas nas quais as solicitações foram realizadas. Como se trata 
de um conjunto documental de grandes proporções, os processos de higienização 
são constantes, sendo que, atualmente, as primeiras 69 caixas já estão higienizadas. 

A ficha de qualificação profissional é um documento formado por campos que 
registram os dados pessoais e a vida profissional do solicitante. Entre os primeiros, 
constava: nome completo, nome da mãe, nome do pai, data e local de nascimento, 
nacionalidade cor (da pele), cor dos olhos, cor do cabelo, sinais particulares e altura. 
Sobre os dados trabalhistas: profissão, estabelecimento, e seu endereço, e vínculo 
sindical. Ainda há campos para o registro do estado civil, número de dependen-

1  BRASIL. Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/decret/1930-1939/decreto-21175-21-marco-1932-526745-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 
21/07/2020.
2  Importante explicar que o conjunto documental não representa a totalidade dos trabalhadores do estado no 
período e nem mesmo o número total de solicitantes – visto que muitas fichas se perderam ao longo do tempo. 
3   Conforme Protocolo de transferência da documentação da DRT do IFCH/UFRGS para o ICH/UFPel. Porto 
Alegre, 30 de outubro de 2000.



23

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

tes, endereço residencial, grau de instrução, vínculo sindical e uma parte específica 
para informações para estrangeiros. No verso da ficha, havia espaço para anotações 
posteriores, como solicitação de segunda via, mudança de estado civil, inclusão de 
dependentes, entre outras, e também eram marcadas as digitais e anexada uma foto-
grafia no formato 3x4. 

As pesquisas no acervo foram facilitadas com a criação de um banco de dados, 
que reproduz os mesmos campos da ficha e permite cruzá-los. Esse banco foi desen-
volvido em 2007 pela equipe do NDH em parceria com a professora Ana Marilza 
Pernas Fleischmann, do curso de Ciência da Computação da UFPel, e contou com 
recursos financeiros do concurso “memória do Trabalho”, com o apoio do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas (LONER, 
2010, p. 20). Beatriz Loner explica que além de “possibilitar o desenvolvimento de 
inúmeras pesquisas”, o banco também foi pensado para a “própria preservação da 
documentação, que está em suporte papel” (LONER, 2010, p. 21). Atualmente o 
banco possui 50.773 fichas que correspondem ao primeiro ano da DRT/RS, 1933, 
até 1944, sendo que este é o ano atualmente em digitação.

As duas figuras abaixo apresentam a frente (figura 1) e o verso (figura 2) da 
ficha. Nela estão registrados os dados do trabalhador Alberto Haach, nascido em 
São João do Montenegro-RS, em 29 de janeiro de 1895. A sua solicitação foi feita 
em Porto Alegre, em 26 de outubro de 1933, contando o trabalhador 38 anos. Essa 
era a mesma cidade que ele residia e trabalhava, especificamente na Companhia de 
Energia RioGrandense. Por meio da ficha, sabe-se, ainda, que ele tinha 1,71m de 
altura, cor branca, cabelos e olhos castanhos, barba e bigodes raspados. Além disso, 
na ficha consta que ele era casado e tinha sua esposa como dependente. A ficha tam-
bém apresenta outra informação importante sobre esse trabalhador: o campo “sinais 
particulares” recebeu a anotação “sinais de bexiga”, ou seja, uma forma de referência 
à varíola.
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Figura 1: Ficha de Qualificação Profissional de Alberto Hack ( frente). Fonte: Acervo DRT/RS-NDH/UFPel
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Figura 2: Ficha de Qualificação Profissional de Alberto Hack (verso). Fonte: Acervo DRT/RS-NDH/UFPel



26

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

A observação do campo “sinais particulares”, preenchido com a informação so-
bre a varíola4 permitiu, em uma pesquisa inicial no banco de dados, perceber o quão 
importante o acervo da DRT/RS era para dar visibilidade para o trabalhador ou tra-
balhadora comum, não apenas produzindo sobre seus dados, mas, em especial, va-
lorizando a sua fotografia 3x4. Após essa verificação, foi iniciada uma pesquisa mais 
aprofundada, localizando as fotografias e revisando a literatura sobre a história da 
varíola. Concomitante, o levantamento sobre o estado da arte no que se refere às re-
lações entre a história e a fotografia foi iniciado, já que se percebeu que as fotografias 
3x4 se tornariam a parte principal da ficha a ser analisada nas pesquisas posteriores.

O próximo tópico abordará uma parte da pesquisa concluída sobre os traba-
lhadores com sinais de varíola.5 Entretanto, antes de avançar para essa parte, cabe 
ainda apresentar uma revisão sobre as demais pesquisas realizadas, e em andamento, 
com os dados da DRT/RS. 

Na sequência da pesquisa sobre a varíola foram observadas as informações e as 
fotografias 3x4 dos trabalhadores que atuaram nas obras de reconstrução do Frigo-
rífico Anglo, de Pelotas (LOPES; SCHMIDT, 2018). O conjunto fotográfico per-
mitiu perceber algumas características peculiares sobre a produção das fotografias, 
uma vez que, a maioria, foi captada fora de um estúdio fotográfico, em um ambien-
te, provavelmente aberto. Da mesma forma, os fotografados – todos homens, já que 
naquele momento o frigorífico passava por obras de readequação de suas instalações 
– aparecem da cintura para cima6, alguns sorrindo e em determinadas fotografias 
é verificado os braços daqueles sentados ao lado. Outra constatação sobre essas fo-
tografias foi que eles devem ter parado suas atividades, se reuniram em um mesmo 
espaço, sentaram-se próximos uns dos outros, sendo assim fotografados e, provavel-
mente, no final do registro, retornaram ao trabalho.

No segundo semestre de 2017 e no primeiro de 2018 realizei o pós-doutora-
do na Universidade Federal Fluminense sob a supervisão da professora Ana Maria 
Mauad. O projeto apresentado Trabalhadores em 3x4: fotografia e história do tra-
balho a partir do acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, 

4   Antes da pesquisa sobre os trabalhadores com sinais de varíola, foi realizado um levantamento sobre os traba-
lhadores gráficos. Neste a fotografia não foi abordada. Ver: (LOPES, 2015).
5   A outra parte da pesquisa sobre os trabalhadores com sinais de varíola foi publicada em: (LOPES, 2016).
6   Conforme o decreto que criou a carteira, em seu artigo 6ª, a fotografia deveria “ reproduzir a imagem da cabeça 
tomada de frente, com as dimensões aproximadas de três centímetros por quatro, tendo, num dos ângulos, em 
algarismos bem visíveis, a data em que tiverem sido feitas.”
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1933-1944 como é evidente pelo título, tinha como objetivo geral analisar as rela-
ções entre fotografia e história do trabalho, a partir das fotografias 3x4 do acervo 
da DRT/RS. Como resultados do pós-doutorado, foram publicados dois artigos. 

O primeiro analisou um conjunto de informações sobre jovens trabalhadores 
solicitantes de carteira profissional, com o objetivo de averiguar a profissão registra-
da na ficha e, sobretudo as fotografias 3x4 (LOPES, 2019A). Os dados da DRT/RS 
foram comparados com o decreto que regulamentou o trabalho dos menores com 
idade entre 14 e 18 anos, publicado no mesmo ano daquele que criou a carteira. 
O principal resultado dessa pesquisa foi a constatação de que, mesmo o decreto 
proibindo mão de obra menor em determinadas ocupações, ela estava presente nos 
dados da DRT/RS. Um exemplo é a presença de menores atuando em frigoríficos 
como magarefes. Em relação às fotografias, novamente foi verificado que o registro 
de muitas delas foi feito fora de um estúdio fotográfico, com um fundo improvisado 
e, possivelmente, no próprio local de trabalho.   

O segundo artigo abordou os trabalhadores negros nascidos em Pelotas e que 
solicitaram carteira na cidade (LOPES, 2019A). Nesse texto, a fotografia dos traba-
lhadores negros foi considerada como um importante registro visual da população 
negra da cidade, uma vez que pouco ou quase nada foi preservado sobre a história 
desses homens e mulheres, nas primeiras décadas do século XX. Um dos resultados 
verificados nessa pesquisa foi que o número de fichas com o campo “cor” preenchi-
do como “preta” era muito pequeno quando comparado com aquelas do campo 
“cor” preenchida como “branca”. Entre 1.573 solicitações de trabalhadores nascidos 
em Pelotas, temos 1.278 fichas com branca, 151 com parda, 99 com preta, 29 com 
morena, 12 com mista e uma com clara; além de três fichas nas quais não consta a 
cor do trabalhador. Entre as 99 fichas como cor preta, somente 60 delas registraram 
que os solicitantes trabalhavam em Pelotas, ou seja, um número insignificante perto 
do passado da cidade marcado pela exploração da mão de obra escravizada. 

Já em 2020 foi publicado um artigo sobre os trabalhadores do doce, especi-
ficamente aqueles vinculados às fábricas Ernesto Neugebauer e Ernestildes Lopes, 
ambas localizadas em Porto Alegre (LOPES, 2020). O texto averiguou um número 
significativo de trabalhadores, sobretudo na primeira fábrica, com destaque à mão 
de obra feminina (dos 444 trabalhadores, 348 eram mulheres, ou seja, 78,3%) e 
à presença de profissionais estrangeiros especializados no trabalho com chocolate. 
Em relação às fotografias, ao contrário das pesquisas anteriores, nesta se verificou 
que a maioria foi produzida em estúdio – possivelmente um indício da ampla oferta 
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de estúdios fotográficos em Porto Alegre, enquanto no interior o acesso à produção 
de uma fotografia ainda era limitado. 

Os resultados das análises das fotografias 3x4 alcançados nas produções aci-
ma apresentadas seguem a percepção indicada por Ana Maria Mauad, que consi-
dera os registros fotográficos como imagem/documento; “considera-se a fotografia 
como índice, como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, 
lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado – condições de 
vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho etc.” (MAUAD, 
2008, p. 37). A partir dessas considerações, as fotografias são tomadas como um 
índice que permite compreender aspectos do passado, como as condições nas quais 
as fotografias foram produzidas, como os fotografados se apresentaram diante do 
fotógrafo e, sobretudo, dar visibilidade aos homens e as mulheres comuns que soli-
citaram carteira profissional no Rio Grande do Sul. 

Também é importante destacar, nessa trajetória sobre as pesquisas com o Acer-
vo da DRT/RS, os resultados alcançados por alunas e alunos da graduação em seus 
trabalhos e monografias de conclusão de curso. Na última década, o acervo tem 
proporcionado pesquisas originais sobre a história dos trabalhadores no Rio Gran-
de do Sul. A participação da mão de obra feminina (SCHNEIDER, 2011), Os 
trabalhadores negros de Pelotas (OLIVEIRA, 2014), os trabalhadores gráficos de 
Pelotas ( JAQUES, 2014), os trabalhadores da Companhia Carbonífera Rio-gran-
dense (RODRIGUES, 2017), o mercado de trabalho em Pelotas (ALVES, 2018) 
e os trabalhadores da indústria A.J. Renner de Porto Alegre (LOPES, 2018) todas 
essas pesquisas tiveram como fonte de pesquisa principal os dados da DRT/RS. 

Os dados dos trabalhadores e das trabalhadoras, conforme as produções cita-
das evidenciam algumas das possibilidades de pesquisa, dentre diversas outras, pro-
porcionadas pelo acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. 
Atualmente, duas pesquisas estão em desenvolvimento com os dados. A primeira 
analisa os dados dos trabalhadores e trabalhadoras dos curtumes e frigoríficos do 
Rio Grande do Sul. Essa é realizada no âmbito do Projeto de pesquisa Da carne e 
do couro: os trabalhadores dos frigoríficos e dos curtumes no Rio Grande do Sul nas 
solicitações de carteira profissional e nos processos judiciais, 1933-1950.7 A segunda 
pesquisa se dedica a um grupo específico de trabalhadores: os professores do Rio 

7  Este projeto de pesquisa é coordenado por mim e conta com apoio do Programa Pesquisador Gaúcho da 
FAPERGS.
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Grande do Sul, especificamente aqueles que solicitaram carteira em Porto Alegre e 
em Pelotas.8

No próximo tópico serão retomados alguns resultados da pesquisa sobre as 
fichas com sinais particulares identificados com a varíola. No entanto, o objetivo 
agora é averiguar as fotografias 3x4 não publicadas no artigo mencionado acima.9 

Os Trabalhadores com sinais de varíola

A pesquisa localizou 61 fichas de trabalhadores e trabalhadoras com o cam-
po “sinais particulares” preenchido com as palavras “varíola”, “bexiga” ou “pele be-
chigosa”. Contudo, na medida em que a digitação e a pesquisa avançam é possível 
que o número de trabalhadores com estes sinais particulares seja ampliado. Ainda, 
é importante ressaltar que se trata apenas dos trabalhadores que tiveram a doença e 
solicitaram a carteira profissional, ou seja, o número de trabalhadores marcados pela 
doença, no estado do Rio Grande do Sul, foi maior.  

Em relação à doença, a varíola era altamente contagiosa10, sistêmica e aguda 
e suas epidemias causavam grande número de vítimas.11 Há registros de epidemias 
desde a Antiguidade, com “os primeiros casos no Nordeste da África, na China 
e na Índia, muito antes da Era Cristã” (MACHADO, 1989, p. 875). Os primei-
ros surtos ocorridos no Brasil datam do começo do período colonial. Conforme 
Schatzmayr, “a varíola foi referida pela primeira vez em 1563, na Ilha de Itaparica, na 
Bahia, disseminando-se para Salvador e causando grande número de casos e óbitos, 
principalmente entre os indígenas” (SCHATZMAYR, 2001, p. 1526).

8  A pesquisa já concluiu a análise sobre os dados dos professores de Porto Alegre (LOPES, RIPE, DILLMANN, 
texto inédito) e, atualmente, desenvolve o trabalho com as informações dos professores de Pelotas.
9  Do conjunto de 61 fichas foram localizadas e reproduzidas 45 fotografias, cinco estão apagadas pelo tempo, 
nove se descolaram das fichas e se perderam antes da chegada do acervo no NDH/UFPel e duas não foram repro-
duzidas devido a pandemia de Covid 19 que suspendeu as atividades na universidade e o fechamento dos prédios. 
No artigo publicado na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos, em 2016, foram publicadas 22 fotografias 
e, neste capítulo, 12 delas são publicadas novamente (figura 3), as quais estão melhor analisadas no texto original. 
As demais 23 fotografias formam as figuras 4 e 5.
10  Segundo Paulo Quaresma “O contágio acontecia, de regra, através do estreito contato com as secreções das vias 
respiratórias e das lesões da pele de pacientes, ou com os objetos recém-contaminados” (QUARESMA, 2012, p. 
46). A facilidade da propagação justifica o medo ocasionado pela epidemia, o que provocava, por exemplo, segre-
gação da população, como ocorreu em Rio Grande-RS, entre 1904 e 1905, surto estudado por Paulo Quaresma 
em sua dissertação de mestrado.
11  O processo de erradicação da varíola, por vacina, começou nos anos 1970, sendo que os últimos focos regis-
trados ocorreram no continente africano. Em 1980 a Organização Mundial da Saúde anunciou a erradicação da 
varíola (QUARESMA, 2012, p. 44).
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Apesar do alto índice de mortalidade, muitos sobreviviam e teriam que con-
viver com as marcas deixadas pelas erupções cutâneas que eram pequenas manchas 
vermelho-rosadas que surgiam primeiro no rosto e depois se alastravam para o cor-
po. As marcas na pele, portanto, era um dos efeitos colaterais permanentes causados 
pela doença. Essa condição foi usada, inclusive, na literatura, como forma de puni-
ção a determinadas personagens, como exemplificam os romances Naná, de Emile 
Zola, Ligações perigosas, de Choderlos de Laclos, Tereza Batista Cansada de Guerra 
e Capitães de Areia, ambos de Jorge Amado.

Como destacado, a varíola poderia ser identificada também pela expressão bexi-
ga. Tratava-se de uma denominação popular usada para identificar os sobreviventes, 
já que os sinais se assemelhavam com bexigas. 28 solicitantes de carteira profissional 
tiveram a informação sobre a doença anotada dessa forma, enquanto os demais 33 
como varíola. A maioria ainda recebeu uma informação complementar: Sinais de be-
xiga (7 trabalhadores), pele bechigosa (5), de bexiga (4), sinais de bexiga no rosto (2), 
rosto picado de bexiga(2), tem sinais de bexiga na testa (1), de bexiga no rosto (1) 
sinais acentuados de bexiga no rosto (1), cicatrizes visíveis de bexiga (1), poucos sinais 
de bexiga sobre os lados do nariz (1), tem sinais de bexigas (1), cicatrizes de bexiga no 
rosto (1) e tem o rosto com cicatrizes de bexiga (1). Enquanto aqueles identificados 
como varíola: sinais de varíola no rosto (13), sinais de varíola (7), de varíola (2), cica-
triz de varíola (2), sinal de varíola (2), sinais no rosto de varíola (1), sinais de varíola 
na face (1), marcas de varíola no rosto (1), sinais de varíola nas faces (1), alguns sinais 
de varíola no rosto (1), cicatrizes de varíola sobre o rosto (1) e cicatrizes de varíola (1).

A análise das formas de identificação da doença permite algumas considera-
ções. Primeira, é possível considerar que “pele bechigosa”, “sinais acentuados de be-
xiga no rosto”, “cicatrizes visíveis de bexiga”, “rosto picado de bexiga” e “cicatrizes de 
bexiga no rosto” fossem formas mais pejorativas e, dessa forma, permite considerar 
a hipótese de que nem sempre essa informação era passada pelo solicitante, mas 
anotada pelo funcionário da DRT/RS, que fazia de acordo com as suas percepções 
em relação à doença. O mesmo vale para as anotações da varíola como “cicatriz de 
varíola”, “cicatrizes de varíola sobre o rosto” e “cicatrizes de varíola”. 

Segunda, nem sempre a denominação registrada na ficha condizia com a foto-
grafia 3x4 apresentada pelo solicitante, ou seja, ao comparar a forma anotada com 
o rosto do trabalhador os sinais não são evidentes na maioria das fotografias. Por 
outro lado, é possível que muitos deles tivessem marcas em outras partes do corpo, o 
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que levava ao registro das marcas na ficha. Dessa forma, a maioria das expressões que 
acima foram consideradas pejorativas não é verificada apenas observando o rosto 
dos trabalhadores.

Dentre os 61 trabalhadores identificados com sinais particulares associados à 
varíola, apenas nove são mulheres. Esse dado, contudo, não pode ser visto como se 
os homens fossem mais contaminados pela varíola do que as mulheres. Esse dado 
está de acordo com o universo dos trabalhadores do estado do Rio Grande que, 
entre as décadas de 1930 e 1940, era ocupado, sobretudo, pela mão-de-obra mascu-
lina. No total de trabalhadores que requisitaram a carteira profissional os homens 
representam, até o momento da digitação, 78% dos pedidos.

Já no que se refere ao local de nascimento, a maioria declara ser do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre se destaca com 13 trabalhadores, outros nasceram nas cidades de 
Viamão, Gravataí, São Leopoldo, Bagé, Pinheiro Machado, Camaquã, Dom Pedrito, 
Uruguaiana, Itaqui, Passo Fundo, Lajeado, Taquara, Rio Grande e Pelotas. Outros dois 
trabalhadores nasceram na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Havia também tra-
balhadores nascidos no exterior: Montevidéu-Uruguay, Riga-Rússia, Cali-Colômbia 
e três portugueses Cortegaço, Porto e Lisboa. Muitos destes trabalhadores residiam, 
no momento em que solicitaram a carteira, em cidades diferentes daquelas em que 
nasceram. Nesse caso, a predominância novamente é Porto Alegre, 22 trabalhadores. 

Não é possível, somente a partir dos dados das fichas, saber o ano em que o 
trabalhador enfrentou a varíola. Entretanto, o local de nascimento e a residência dos 
trabalhadores, ambos variados, indicam que a doença não estava restrita somente a 
uma região ou país. No caso do Rio Grande do Sul, havia trabalhadores nascidos em 
cidades geograficamente distantes como exemplifica a capital Porto Alegre, e a sua 
atual região metropolitana, em relação ao sul com Pelotas e Rio Grande, ao norte 
com Passo Fundo e a fronteira com Bagé, Uruguaiana e Itaqui.

As figuras seguintes (3, 4 e 5) apresentam 35 fotografias de trabalhadores em 
cujas fichas constam referências à varíola ou à bexiga. Nota-se, nos sete primeiros 
da figura 3 e nos quatro primeiros da figura 4 que os sinais deixados pela doença 
ficaram mais evidentes. Ao cruzar a forma como o registro foi feito na ficha com a 
fotografia, os seis primeiros da figura 3 foram identificados como “sinais de varíola 
no rosto” (1º, 3º, 4º, 5º e 6º), “sinais de varíola nas faces” (2º) e “sinais de varíola (7º). 
Enquanto as fichas dos quatro primeiros da figura 5 anotaram, respectivamente: “si-
nais de bexiga”, “marcas de varíola no rosto”, “sinais de bexiga no rosto” e “de bexiga”. 
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Figura 3. Da esquerda para a direita, na ordem em que aparecem: Octavio Arlindo 
Cunha, Erwino Jacob Garczyuski, Zacarias Bazáes Molina, José Luis Farias Vieira, 
Manoel Oliveira Correa, Francisco de Assis Marques, Antonio Fittipaldi Mielli, Her-
minia Pereira Dias, Ercilia Emilia Peralta, João Oliveira Fão, José Bifano e Athaualpa 
Machado. Acervo DRT/RS-NDH/UFPel.
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Figura 4. Da esquerda para 
a direita, na ordem em 
que aparecem: João Aita, 
Francisco de Assis Marques, 
Rosalina Vergutz Capellão, 
João Gomes, Virissimo Alves 
de Castro, Estanislau Veloso, 
Amadeu Guariglia, Juvino 
Nunes, Joaquim Pereira, 
Arthur Stalschmidt e Alfredo 
Santos Neves.
Acervo DRT/RS-NDH/
UFPel.
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Figura 5. Da esquerda para a direita, na ordem em que aparecem: Luiza Souza, 
Fermino Farias de Vargas, Breno da Silva Ferreira, Azevedo Cidade da Silva, 
Thimoteo Flores da Silva, Armando Soares de Lima, Joaquim Pinto Ferreira 
Pimenta, Aureliano Ferreira Luz, Jorge Andrades, Álvaro Dejalma Martins, 
Alberto Hack e Joao Generozo Fraga. Fonte: Acervo DRT/RS-NDH/UFPel
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Já a oitava trabalhadora da figura 3, apesar da ficha registrar a presença de “si-
nais de varíola na face”, sua fotografia – possivelmente pela iluminação artificial la-
teral – aparentemente não registrou os sinais. Em outras palavras, nem sempre os si-
nais eram significativos, conforme demonstra a maioria das fotografias que revelam 
em alguns deles marcas mais suaves. Exemplificam o último trabalhador da figura 
4 e os três primeiros da figura 5, cujas fichas anotaram, respectivamente: “sinais no 
rosto de varíola”, “sinais de varíola”, “sinais de varíola no rosto” e “sinais de varíola”. 

É importante destacar que a varíola não deixava marcas apenas no rosto dos viti-
mados, elas se espalhavam por todo o corpo. Dessa forma, é possível que alguns traba-
lhadores tivessem os sinais em outras partes do corpo, o que também levava ao registro 
dessa informação no campo “sinais particulares”, mesmo que as marcas não fossem tão 
visíveis ou inexistentes nas faces do solicitante da carteira. É possível que esta fosse a 
situação dos trabalhadores registrados com o sinal particular “pele bechigosa”.

Considerações finais

Este capítulo apresentou parte da trajetória da pesquisa realizada com o Acervo 
da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Dada a limitação do tex-
to, outros trabalhos, inclusive alguns produzidos pela Beatriz, não foram abordados. 
Apresentar essa revisão sobre o que já se produziu com os dados da DRT/RS é tam-
bém uma forma de celebrar os 30 anos de atuação do Núcleo de Documentação His-
tórica. Primeiro, é fundamental pontuar que o acervo foi um demarcador importante 
dessa história, pois foi com a sua chegada que o NDH/UFPel começou a ser conhe-
cido como um local de salvaguardada de documentos relativos aos mundos do traba-
lho – o que será fortalecido logo adiante com o recebimento do Acervo da Justiça do 
Trabalho da Comarca de Pelotas e, depois, com o Acervo da Laneira Brasileira S/A.

Segundo, é relevante destacar que o Acervo da DRT/RS é único. Nenhum 
outro conjunto documental formado por fichas de qualificação profissional foi 
preservado, tampouco se sabe qual o destino daquelas produzidas pelas delegacias 
dos outros estados. Dessa forma, é imprescindível ao celebrar os 30 anos do NDH/
UFPel, comemorar a preservação dos acervos que formam as suas coleções.

Um terceiro aspecto que merece ser destacado – e celebrado nos 30 anos do 
NDH – é o empenho da professora Beatriz Loner em receber o acervo na UFPel. 
Sua atuação na preservação desse acervo possibilita acessar parte das histórias de 
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homens e de mulheres comuns, trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul 
a partir das suas fichas de qualificação profissional. Já a fotografia 3x4 permite veri-
ficar determinadas singularidades individuais dos fotografados – tanto físicas como 
a cor da sua pele, a forma dos seus cabelos, os bigodes e as barbas dos homens, como 
também características estéticas como os adereços e as roupas –, como se exemplifi-
cou com as fotografias daqueles assinalados com sinais varíola. As fichas, com seus 
dados e fotografias, transformaram-se no meu objeto principal de pesquisa e assim 
elas permanecerão pelos próximos anos – quiçá pelos próximos 30 anos do Núcleo 
de Documentação Histórica. Por fim, só posso agradecer a quem proporcionou que 
a minha trajetória se confundisse com aquela do NDH: Obrigado, Beatriz!
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Para conmemorar, recordar y proyectar...
el Núcleo de Documentação Histórica

Professora Beatriz Loner

Ana María Sosa González

Este texto es una invitación a la reflexión vinculada a los tres verbos colocados en 
el título. Si bien esos tres verbos (conmemorar, recordar, proyectar) refieren a 

acciones que pasan primeramente por la dimensión individual de la memoria, al ser 
observados como expresiones de grupos sociales se relacionan con la denominada 
memoria colectiva, social o compartida. También refieren a la forma en que dife-
rentes colectivos e instituciones promueven esa memoria construida en conjunto, 
producto de una trayectoria, de una/s historia/s en común. En este caso se refiere 
a recordar la trayectoria del Núcleo de Documentación Histórica Beatriz Loner, 
conmemorar sus 30 años de existencia y a partir de ahí, proyectar acciones para 
perpetuar su presencia y dar significado a su permanencia.

Conmemorar tiene que ver con recordar y recuperar, pero también con re-
construir y resignificar en el presente algo ocurrido en el pasado, en este caso re-
cordar, recuperar y resignificar la trayectoria del Núcleo de Documentação Histórica 
Beatriz Loner, de la Universidad Federal de Pelotas – UFPel.

También implica una selección y valorización por parte de quienes conmemo-
ran, por quienes entienden que lo que se va a recordar y recuperar, es relevante, y 
debe actualizarse por esa vía –la de la conmemoración-. Se trata de exponer o dejar 
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explícitamente una narrativa vinculada a aquella memoria conmemorada. En otras 
palabras reafirmar una memoria, que podríamos denominar colectiva, una memoria 
compartida por quienes se proponen la tarea de no olvidar, de reconstruir desde el 
presente, lo que ocurrió en el pasado.

Al hacerlo se establece la importancia de aquello que por algún motivo me-
rece ser recordado. Es así que se destacan ciertas trayectorias y episodios. En esa 
tarea selectiva, que siempre está implícita en todo fenómeno de reconstrucción de 
la memoria, y más aún en las conmemoraciones, se refuerzan aspectos compartidos 
de un pasado y una trayectoria: se hace referencia inevitablemente a una memoria 
compartida.

Según la Real Academia Española12 conmemoración significa “memoria o 
recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un acto o 
ceremonia”. Son instancias de recordación que se repiten periódicamente. En ese 
ejercicio de repetición se fijan, cristalizan y materializan memorias. Cuando se trata 
de conmemoraciones que involucran grupos sociales, o sea de episodios que repre-
sentan una memoria colectiva, en que se coloca el recuerdo de un acontecimiento 
concreto (o en este caso la existencia de un Núcleo académico) en la esfera pública, 
es necesario atender a los motivos por los cuales se escoge el momento y se festejan 
aniversarios. Se trata de una memoria celebrativa, cuya celebración representa un 
valor, un sentido (o varios) otorgado histórica y socialmente.

Queda claro entonces que conmemorar los 30 años de existencia del Núcleo 
de Documentação Histórica Professora Beatriz Loner, de la Universidad Federal de 
Pelotas – UFPel, representa una valorización y distinción de una trayectoria, junto 
a ello, una memoria construida en conjunto a través de ese transcurso temporal en 
el que participaron diferentes actores, que sostuvieron, reforzaron y dieron sentido 
y calidad académica a la existencia de ese Núcleo.

Tratándose de un núcleo de Documentación histórica vinculado a la Licen-
ciatura y Bachillerato en Historia, así como al Programa de Pos-Graduación en 
Historia es importante reflexionar sobre el sentido de las conmemoraciones y su 
historicidad.

Es importante comprender que las conmemoraciones se han producido en los 
diferentes procesos o etapas históricas de las que se tiene registro. En la historia de 

12  Diccionario  de la  lengua  española. In:  http://lema.rae.es/drae/?val=conmemoraci%C3%B3n. Aceso en: 
31/08/2020.

http://lema.rae.es/drae/?val=conmemoraci%C3%B3n
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la humanidad todas las culturas han celebrado episodios que los conecta con su 
pasado, es decir han encontrado lo qué conmemorar, porque de alguna forma tiene 
sentido para ese grupo y es importante recuperarlo sistemáticamente por esa vía.

Si bien las conmemoraciones forman parte de los usos que se han dado al pa-
sado, de las necesidades presentes y de las intenciones futuras que están detrás de 
todo acontecimiento conmemorado será a partir de los estudios de Pierre Nora en 
torno a la memoria, la historia y la conmemoración sintetizados en su obra “Lugares 
de Memoria” (1984), y dentro de ella “la era de las conmemoraciones” (publicada 
por primera vez en 1992) que el tema adquiere nuevas reflexiones y aportes teóricos 
significativos. 

Tratándose de conmemoraciones nacionales, o sea, aquellas que remiten a la 
memoria oficial vinculada a los Estado-Nación, las reflexiones de Nora no sólo son 
válidas para los acontecimientos del último cuarto del siglo XX en Francia, sino 
también para otros países, entre ellos los que han tenido una retomada conmemora-
tiva a inicios del siglo XXI al festejarse los bicentenarios de las independencias lati-
noamericanas. En este sentido, varios autores afirman que hoy se vive una obsesión 
conmemorativa, aquella que comenzó con los festejos del bicentenario de la revolu-
ción francesa y se extendió luego a otras sociedades contemporáneas -especialmente 
las americanas-, que en estos primeros años del siglo XXI se encuentran conmemo-
rando sus bicentenarios, y una infinidad de episodios y personajes vinculados a los 
procesos independentistas. Así, la atención sostenida al fenómeno conmemorativo 
francés, en muchos casos puede trasladarse a otras conmemoraciones “nacionales”, 
aportando interesantes reflexiones para la discusión del tema como objeto de inves-
tigación histórica y memorial.

En realidad Les Lieux de Mémoire, tenía la pretensión de ser un libro contra 
conmemorativo, quería poner en evidencia los procesos conmemorativos y estab-
lecer con ello una distancia crítica del fenómeno, pero la proyección mediática y la 
espectacularización dieron al fenómeno otra dimensión. Ante esta situación solo 
cabe comprender cómo y por qué se produjo tal reapropiación, de qué manera las 
conmemoraciones contemporáneas se transformaron en “lugares de memoria”. A 
su vez estos lugares se saturan de conmemoraciones. Entonces es conveniente pre-
guntarse: ¿cuál es la relación entre conmemoración y lugar de memoria? ¿Por qué 
el acto de conmemorar se transformó muchas veces en algo más importante que lo 
conmemorado?
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Los “lugares de memoria” (de acuerdo al término acuñado por Nora), refieren 
tanto a objetos como a espacios (sean éstos naturales o artificiales) y poseen una tri-
ple acepción: son lugares materiales (donde la memoria social se arraiga y puede ser 
aprehendida por los sentidos), son lugares funcionales (porque tienen o adquieren 
la función de dar base a las memorias colectivas) y son simbólicos (lugares donde esa 
memoria colectiva se expresa y se revela). El concepto refiere tanto a la dimensión 
tangible como intangible, en la que la experiencia sensorial y la evocación ayudarán 
a conectar con el pasado, sea este vivido directamente o revivido por a partir de lo 
que se ha aprendido del mismo a través del relato histórico y/o memorias comparti-
das. Estos lugares son instituidos para evitar el olvido, una de las formas de hacerlo 
es por la vía conmemorativa. En la opinión de Nora, son restos. “La forma extrema 
donde subsiste una consciencia conmemorativa en una historia que la convoca por-
que la ignora” (NORA, 2008, p. 24). Al no haber una memoria espontánea, se hace 
necesario crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, etc., por-
que, En la opinión de Nora, “sin vigilancia conmemorativa, la historia los barrería 
rápidamente. Son los bastiones sobre los cuales se sostienen” (NORA, 2008, p. 25).

A su vez, las celebraciones condensan memorias, y dependiendo del grupo que 
la impulsa, y de la forma en que será reapropiada por generaciones futuras, es que 
la sitúan, ubicándola en un lugar que muchas veces las vuelve casi “incuestionables”, 
“inalteradas” y “únicas” u homogéneas. Tal es el caso de las memorias “nacionales”, 
es decir de aquella memoria conmemorada, reafirmada periódicamente, instalada 
a través de la narrativa histórica, memoria que se “oficializa”, junto a esa “historia 
oficial” de la nación. 

En este sentido, la conmemoración ha operado como generadora de identidad 
nacional. Infinidad de trabajos académicos explican de qué manera las conmemora-
ciones y los discursos homogeneizantes han servido a la construcción de la nación, a 
la elaboración de historias “patrias” que se imponen como de “todos” y que se valen 
de diferentes medios de aprendizaje y comunicación para promover la apropiación 
de las mismas e ir generando con ello una construcción colectiva que remita a una 
“identidad nacional”, que sirva de cohesión y pertenencia más allá de las diferen-
cias internas en las sociedades contemporáneas - cada vez más complejas y diversas 
(SOSA, 2016, p. 126-127). 

Según Rabotnikof (2009, p. 181-184) esta “era de las conmemoraciones” 
presenta tres aspectos: el primero vinculado a la presión o tiranía del calendario, 
que parece independiente tanto de la relevancia del acontecimiento como de su sig-
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nificación para el presente, pues “obliga” a conmemorar con más énfasis en deter-
minados momentos o cuando se cumplen ciertos ciclos: 10, 100, 200, o 500 años 
de algunos episodios. Un segundo aspecto, se vincula a lo académico, y refiere a la 
construcción del objeto de estudio “conmemoración”, que tuvo particular énfasis al 
cumplirse el bicentenario de la Revolución Francesa (proceso en el que también se 
colocó en cuestión la relación entre la historia y la memoria). Y un tercer aspecto, 
vinculado a la reivindicación memorial y conmemorativa sobre todo en referencia a 
los problemas del pasado reciente o a la llamada memoria traumática, surgiendo con 
más fuerza el problema de la conmemoración como forma específica de relación con 
el pasado, una relación que es objeto de diversas interpretaciones y de usos políticos 
en función de la legitimación o de la construcción de identidades.  

Este último aspecto, legitimador y constructor de identidades, conforma las 
memorias “nacionales”, es decir de aquella memoria conmemorada, reafirmada pe-
riódicamente que se instala a través de la narrativa histórica, y crea una “historia 
oficial” que jerarquiza aquellas memorias entendidas como propias de la nación. 
Esta memoria ha entrado en cuestión a través de las reivindicaciones de grupos invi-
sibilizados en dichas narrativas hegemónicas. 

Surgió entonces una variada literatura sobre las prácticas sociales de conme-
moración, que pone de manifiesto dos tipos de uso del pasado, una que pone énfa-
sis en la tradición y otra en la conmemoración como construcción del pasado. En 
ambos casos es el presente el que establece qué memoria conmemorar, de acuerdo a 
determinados intereses, necesidades, miedos e ideas que dirigen esa aproximación al 
pasado. De este modo, la conmemoración, como todo ejercicio de memoria colecti-
va, es una operación selectiva, que combina recuerdos y olvidos. La primera estaría 
vinculada a la necesidad de continuidad identitaria de una comunidad, que se revive 
y reactualiza en cada conmemoración, mientras que la segunda pone el énfasis en 
las condiciones presentes para esa reconstrucción, recuperación o invención del pa-
sado, pautada por cambios en las formas de construir temporalmente ese pasado. 

De este modo, ante lo “fugaz” de los acontecimientos, las sociedades contem-
poráneas han creado distintas formas de evitar el olvido, incentivando la recorda-
ción a través de la conmemoración. Los monumentos y todo tipo de marcas de me-
moria surgen entonces para auxiliar y motivar la recordación, instalando con ello 
memorias o “una memoria” en la medida que se establece como relato, como refe-
rencia del pasado al que evoca, imponiéndose al mismo tiempo que se transforma en 
“lugar de memoria”. Por esta razón las conmemoraciones se tornan fundamentales 
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para colocar esas memorias y así constituir sus lugares. Los marcos conmemorativos 
reactualizan el pasado, traen determinados acontecimientos a la esfera de lo públi-
co, haciéndolos colectivos, sirviendo a la construcción identitaria. 

Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que aquí nos convoca? La respuesta 
está en dos de los aspectos mencionados: la continuidad (o construcción) identi-
taria de una comunidad y la necesidad de reafirmar, reconstruir y promover una 
memoria. 

Al mismo tiempo y dada la importancia del Núcleo de Documentación His-
tórica, se puede afirmar que el mismo en este proceso conmemorativo se constituye 
como un lugar de memoria, a partir de los atributos mencionados por Nora. Es 
funcional: efectivamente, el Núcleo tiene la función de preservar la historia insti-
tucional de la Universidad, pero tiene además funciones de investigación y de res-
guardo de la historia del trabajo y de los partidos políticos de la región. Esa función 
académica da la base para las numerosas trayectorias de investigación individual de 
todos los profesores y estudiantes que utilizaron en sus pesquisas la documentación 
que el Núcleo preserva. El otro atributo de los “lugares de memoria” es que se trata 
de lugares simbólicos; en este caso donde la memoria colectiva de quienes están ac-
tualmente vinculados a él o se vincularon en el pasado, se expresa de diversas formas 
–muchas de las cuales se verán a lo largo de los capítulos de este libro-, revelándose 
a través de variados trabajos académicos basados en el acervo que protege: proyec-
tos de investigación, trabajos de conclusión de curso, disertaciones, tesis, artículos 
científicos, etc.. Y por último, los “lugares de memoria” son lugares materiales, existe 
un espacio físico donde se produce (o se producía hasta antes de la pandemia) el 
encuentro de quienes se valían de los documentos que ahí se preservan para hacer 
sus respectivas investigaciones. Al hacerlo, de alguna forma se arraigan una serie de 
experiencias que fueron captadas por los sentidos y que al ser recordadas genera vín-
culos emocionales además de los formales, lo que seguramente quedará demostrado 
en los diversos textos que se leerán aquí.

Si bien se afirma que los lugares de memoria son instituidos para evitar el olvi-
do, no es necesariamente esta dimensión, la del olvido, la que aquí está en juego: está 
claro que existen muchísimas experiencias y conexiones afectivas de quienes estuvie-
ron directamente relacionados con el Núcleo, son quienes dan sentido a este lugar, 
espacio físico, funcional y simbólico que se densifica con las memorias de quienes 
se conectan con él y se reconocen en esa trayectoria. Así, lejos de ser olvidado, es 
recreado, revivido, reconstruido y hasta proyectado por la vía conmemorativa.
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Esto nos lleva a abordar algunos aspectos interesantes de la “memoria colec-
tiva”, término acuñado por Maurice Halbwachs, junto a sus aportes sobre la forma 
en que ella se moldea, configura y expresa a través de los “cuadros sociales de la 
memoria” (HALBWACHS, 1925). A partir de las contribuciones del autor, desde 
diferentes perspectivas, las Ciencias Sociales han indagado sobre los modos de re-
construcción de la memoria en diferentes grupos sociales, lo que para la reflexión 
que nos ocupa es fundamental.

Si la memoria colectiva, en el entendimiento de Halbwachs, representa una 
fuerza de cohesión en el grupo (para este caso el grupo conformado por quienes 
han estado en estrecha relación con el Núcleo de Documentación Histórica), los 
recuerdos compartidos por el mismo, se vinculan a su vez, a la manera como elabo-
ramos esa recordación o como nos llegan esas memorias. El conmemorar los treinta 
años del Núcleo, es una manera de honrar la memoria construida conjuntamente y 
de establecer, fortalecer y perpetuar los lazos que se construyeron con el accionar de 
los investigadores a él vinculado.

Esta conmemoración es además una forma de revisitar, rever y reafirmar un 
pasado, o una trayectoria, conscientes de que la misma se hace con los instrumentos 
del presente y a la luz de lo que nos convoca, nos interesa y nos afecta: un contexto 
de pandemia y crisis mundial que nos llena de incertezas. 

A través de este ejercicio conmemorativo y reflexivo, revisitamos el pasado, 
pero, como afirmaba Halbwachs al referirse a la memoria colectiva1 ([1925], 1990), 
esto significa reconstruirlo con los instrumentos del presente. Pero también hay que 
tener en cuenta que revisitar, rever y revivir, no es ver o vivir lo mismo, aquello que ya 
pasó es lo que da sentido a esta retomada en el presente, aunque con los significados 
acumulados a lo largo de la trayectoria, o sea nunca es lo mismo que lo que ocurrió. 

Las reflexiones de Halbwachs también nos ayudan a pensar sobre la forma que 
asume la memoria dentro de los colectivos que la impulsan. Esta memoria, reconoci-
da como colectiva, es construida en conjunto por un grupo, es producto de “marcos 
sociales” (en el sentido que el autor las coloca). Esos marcos sociales de la memoria 
son instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen, o 
mejor aún, una narrativa del acontecimiento pasado: la formación y transcurso del 
mencionado Núcleo. En este caso, el marco social es la Universidad y dentro de ella 

1  Es importante recordar que A Memória Coletiva  es una obra póstuma, producto de una serie de textos escritos 
entre 1925 y 1944, que fueron compilados posteriormente por su hermana Jeanne Halbwachs (BECKER, 2003).
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la existencia del Núcleo de Documentación Histórica. La existencia de este Núcleo 
y del acervo que resguarda ha contribuido formativamente y de alguna forma con-
solidado el curso de Historia de la UFPel como un todo. 

Asimismo estas memorias que hoy nos convoca se relacionan con las denomi-
nadas por Joel Candau (2011) como “memorias fuertes”, memorias que se fijan por 
la fuerza de las sensaciones y sentimientos que las registran, establecen y fijan.

Candau (2011) también observa que más que las memorias compartidas por 
un grupo, son las significaciones, sentidos y alcances que las mismas tienen lo que 
importa. Es decir, resulta más interesante atender a las interpretaciones que sobre 
ellas realizan los individuos a través de sus grupos. Por esa razón, el grupo de textos 
que se leerán en esta propuesta editorial, ayudará a comprender estos mecanismos 
de reelaboración del pasado, vinculado a la memoria que diferentes actores tuvieron 
en relación al mismo.

Otro aspecto interesante para nuestro ejercicio reflexivo –siguiendo al men-
cionado autor- es comprender que las memorias vinculadas al Núcleo, proporciona 
referencias a partir de las cuales quienes están directamente vinculado a él organizan 
su trayectoria profesional.

Si esta acción conmemorativa – como todas - también selecciona “las cosas 
dignas de entrar en la memoria” (Candau, 2011, p. 94), son ellas las que también 
construyen como memorias fuertes la identidad del grupo en cuestión. Memorias 
que son reinterpretadas desde el presente en cada conmemoración. Conmemora-
ciones que tienen a su vez una función de organizar las memorias y de alguna forma 
unificarlas, trazar un relato que adquiera continuidad y sentido. Al hacerlo legitima 
y valora ese pasado, es decir, ofrece una historia, la del Núcleo de Documentación 
Histórica de la UFPel.

Si esta acción conmemorativa puede ser interpretada como “rito” memorial, 
este rito no es artificial ni vacío, está plasmado en las vivencias y conservado por 
ellas, generando también una identificación que por la fuerza de los años y de lo allí 
vivido, se instaló tanto en los individuos como en el conjunto: lo que no deja de ser 
una herencia cultural.  

Puede ser entendida como una memoria organizadora, que tiene un campo 
fecundo para perpetuar las representaciones y memorias en común a través de los 
diversos trabajos académicos que allí se realizaron. Es en este sentido que se hace 
necesaria esta reconexión y reconstrucción del pasado, para conmemorar los treinta 
años de existencia del Núcleo.
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Esta memoria compartida, colectiva, establece lazos identitarios, de pertenen-
cia al Núcleo pero también a la institución (UFPel). Pero también sabemos que la 
mencionada identidad no se construye a partir de un conjunto estable y definible de 
lazos culturales, sino que remitiendo a Halbwachs, éstas se producen y modifican 
en los cuadros de las relaciones, de los vínculos e interacciones sociales e históricas. 
Es ahí donde emergen los sentimientos de pertenencia (CANDAU, 2011, p. 27). Y 
es aquí también donde pasamos a entender que, “la memoria, al mismo tiempo que 
nos modela, es también modelada por nosotros (CANDAU, 2011, p. 16).

Como cientististas sociales no podemos dejar de tener una mirada crítico-re-
flexiva hacia estos aspectos de la memoria conmemorada, y de comprender que esta 
conmemoración también es una oportunidad para reflexionar sobre aquello que 
una comunidad elabora para constituirse a sí misma y sobre nuestras formas con-
temporáneas de reconstruir estas memorias en la virtualidad, en un momento en 
que otro tipo de actividades (las presenciales) no se nos hace posible.

Como fuera dicho, las conmemoraciones reafirman una memoria, y cuando es 
impulsada desde la academia, promoviendo la actuación de un núcleo de documen-
tación histórica, entendemos importante colocarla dentro de una dimensión crítica, 
sin dejar de valorar lo conmemorado, pues seguramente a lo largo de los textos de 
este libro se observará la intensa conexión que muchos profesores y estudiantes de la 
propia institución y de fuera de ellas han generado una relación intensa con el mis-
mo. Conscientes de que, al ser conmemorado los 30 años del Núcleo de Documen-
tación Histórica Beatriz Loner, de acuerdo a los valores y pensamientos de quienes 
lo impulsamos en el presente, estamos reactualizando el fenómeno en este tiempo 
y espacio por la vía de la recordación y de la valoración positiva de lo que a lo largo 
de este tiempo se fue consolidando: investigaciones, lazos afectivos, pertenencia, 
desarrollo profesional, búsqueda de nuevas formas de llegar a más interesados, de 
construirse de acuerdo a ciertas perspectivas futuras, de proyectarse. Pero también 
como una comunidad que se narra a sí misma y en ese ejercicio valora y reafirma su 
trayectoria, produce conocimiento y fortalece afectos.
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Dialogia entre a História e a Arquivologia
no Núcleo de Documentação Histórica

Professora Beatriz Loner

Glaucia Vieira Ramos Konrad

[...] a história que se tornou parte do cabedal de conhecimen-
to ou ideologia da nação, Estado ou movimento não corres-

ponde ao que foi realmente conservado na memória popular, 
mas àquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado 

e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo.                                                             
(Eric Hobsbawm, em A invenção das tradições)

Quando Pierre Nora disse que vivemos um momento particular de nossa His-
tória e uma a ruptura cada vez mais veloz entre o passado e o presente, tam-

bém quis dizer que, cada vez mais, vivemos uma aproximação entre memória e es-
quecimento. Ao defender que, hoje, a cultura é dotada de uma intensa dinâmica 
acelerada o que leva a uma incapacidade de “habitarmos nossa memória”, surgindo 
daí a necessidade de atribuir lugares a ela, o historiador francês levantou o problema 
da intenção de cristalizar o passado não mais vivido e sim sacralizado, reconduzido 
ao presente por meio de uma memória histórica em um determinado espaço.2

2   Cf. NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, PUC, n. 
10, 1993, p. 07-28.

4
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Mesmo sabedores de que a relação entre memória e História seja tão com-
plementar e contraditória e que, também, uma separação negativa entre História 
como passado e memória como o presente é parte de uma tradição inventada e que 
tem tido amplo espaço atual em setores da mídia e da academia, rompendo a noção 
de História como processo, não podemos ignoramos os “lugares de memória” que 
marcam as histórias locais, sejam como acervos, sejam como espaços para a pesquisa 
de parte do próprio processo histórico. Assim, os lugares da memória não se resu-
mem às instituições de sua preservação. Estão nos locais de trabalho (no campo e 
na cidade) e moradia para a maioria e nas ruas e praças para os movimentos sociais 
e políticos. Estão, enfim, em todos os lugares, especialmente na tradição oral, não só 
nos documentos escritos (KONRAD, G.; KONRAD, D., 2014, p. 4).

Isto não significa negar a importância dos arquivos. Ao contrário:

Os arquivos, entre muitas de suas características intrínsecas, possuem 
o caráter essencial da organização e padronização com vistas ao acesso 
e disseminação da informação. Constituem espaços em que poten-
ciais de conhecimento são preservados, os arquivos representam os 
agentes dinâmicos de disponibilização dos documentos detentores 
deste mesmo conhecimento. Em contrapartida a Arquivologia é o 
campo do saber com uma preocupação constante na contemporanei-
dade voltada para o acesso e democratização da informação e do co-
nhecimento, buscando desenvolver e aprimorar métodos que tornem 
tais preocupações viáveis de concretização (SILVA; SOMAVILLA; 
KONRAD ; DORNELLES , 2017, p. 11).

Também sabemos, há tempos, que os arquivos, sobretudo os históricos, são 
essenciais à guarda e difusão do patrimônio histórico-cultural.  Estes arquivos têm 
sob sua responsabilidade preservar todos os documentos que estão sob sua guarda, 
constituindo-se como um serviço aos cidadãos e fomentando o acesso aos docu-
mentos que integram uma parte da memória da sociedade sob responsabilidade do 
Estado. Desta forma, a memória pública, porque histórica destes arquivos exigem 
ações contínuas e projetos a serem desenvolvidos que envolvam o fomento de parce-
rias com outras instituições, o recolhimento de acervos, seu tratamento técnico, sua 
armazenagem e a disponibilização ao público.3

3  Ver: HAESBAERT, Luiza Corino; KONRAD, Glaucia Vieira Ramos; CALIL, Daniéle Xavier. O Arquivo 
Histórico de Santa Maria na “balada arquivística” da UFSM. 
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Desde Schellenberg, que criticou a classificação dos arquivos por assunto, o 
que é excelente para os acervos bibliográficos, mas imprópria para os arquivos, por 
definir classes a priori e por desconhecer a origem funcional e organizacional dos 
documentos, entre os arquivistas, como já demonstrou Luís Carlos Lopes, esta pos-
tura deslocou, seguindo a arquivística tradicional, para o entendimento dos arqui-
vos históricos, assim como o seu programa descritivo para os arquivos permanentes. 
Com esta postura, continua Lopes, a proposta de uma arquivística integrada re-
volucionou o conceito tradicional de tratamento arquivístico voltado, agora, para 
uma visão do todo, sem fragmentações, valorizando-se os arquivos correntes e os 
intermediários, demonstrando-se que a classificação, a avaliação e a descrição na ori-
gem deveriam se tornar o epicentro do trabalho arquivístico e a manutenção dos ar-
quivos permanentes para fins de pesquisa. Justamente, aqui, os arquivos históricos, 
passaram a ser vistos como arquivos permanentes (definitivos), ou seja, destinados à 
pesquisa de qualquer natureza.1

Nesta mesma linha, Roberto de Andrade Martins defende que a preservação 
e a organização dos arquivos históricos são meios e não fins, buscando sempre os 
usuários finais desses arquivos (historiadores em particular).2 

O arquivista José Maria Jardim já havia indicado que, no caso da América Lati-
na, desde os processos de independência política, os arquivos institucionalizaram-se 
e passaram a ser considerados repositórios de identidade nacional emergente, como 
arquivos históricos, com ênfase na dicotomia valor histórico/valor administrativo 
dos acervos arquivísticos. No capítulo 6 de seu livro, ao tratar da experiência brasi-
leira através do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), Jardim mostra que o resul-
tado deste processo foi a monumentalização dos documentos e a negligência de seus 
aspectos informacionais na maioria das nossas instituições arquivísticas públicas, 
com exceções produzidas a partir dos anos 1980.3

O Núcleo da Documentação Histórica (NDH) da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL), está entre estas exceções, sabemos disso. Criado pela sensibili-
dade histórico-arquivística de Beatriz Ana Loner, recebendo o seu nome no ano 
de seu falecimento, em 2018, mas desde sempre abrigado no Instituto de Ciências 

1  Cf. A gestão da informação: as organizações, os arquivos e a informática aplicada. Rio de Janeiro: Arquivo Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro, 1997.
2   Ver: O Sistema de Arquivos da Universidade e a memória científica. In. Atas do I Seminário Nacional de Arqui-
vos Universitários. Campinas: Coordenação do Sistema de Arquivos da Unicamp, 1992.
3   Cf. Sistemas e políticas públicas de arquivos no Brasil. Niterói: EDUFF, 1995, p. 58.
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Humanas, sendo referência para as áreas de História, Sociologia, Antropologia, De-
mografia, Ciência Política e outras. Como perceberam Beatriz Loner e Lorena Gill, 
em artigo do periódico do NDH, logo o Núcleo “transbordou de seus objetivos 
iniciais, para constituir-se num local aglutinador de pesquisas variadas, não restritas 
à UFPel ou ao movimento operário.”4

O NDH “foi fundado no ano de 19905, tendo como objetivo inicial organizar 
o acervo da própria universidade, o qual estava disperso dentre seus vários cursos de 
graduação e de pós”, mas, “com o passar dos anos, no entanto, o NDH mudou sua 
orientação, ao agregar, principalmente, documentos que envolvem o mundo dos 
trabalhadores” (GILL; LONER, 2014, p. 109), mas depois ampliando para mo-
vimentos sociais e políticos, com recorte espacial preferencial para a Região Sul do 
estado sulino. A importância histórica deste acervo é destacada por Lorena Gill e 
Beatriz Loner, na seguinte passagem:

Ao longo [de sua] de existência, se conseguiu organizar um razoável 
acervo sobre os movimentos sociais e políticos da Região, enquanto 
suas equipes de pesquisadores docentes, com o auxílio de alunos bol-
sistas e voluntários, levaram a efeito várias pesquisas, a maioria sobre 
história social dos trabalhadores gaúchos e suas condições de vida e 
trabalho durante o período imperial e republicano. Com relação a es-
tas pesquisas, o material recuperado por elas também permaneceu ar-
quivado no núcleo, sendo em sua maioria composto de arquivos digi-
tais, que continuam, mesmo após o término das pesquisas originárias, 
servindo para outros trabalhos das equipes do NDH. Conseguiu-se 
arrecadar, até agora, um grande número de documentos, periódicos, 
atas, panfletos, programas e demais publicações de sindicatos e asso-
ciações da cidade, partidos políticos e movimentos sociais variados. 
Fotos, vídeos e outras formas de registro das atividades político-so-
ciais dos últimos anos também têm sido objeto de políticas de resguar-
do do Núcleo, de forma que se tem atualmente um conjunto amplo 
e diferenciado de materiais para a guarda e o subsídio de pesquisas 
próprias ou de pesquisadores e interessados de fora (LONER; GILL, 
2014, p. 112).

Assim, como se pode ver, o Núcleo logo se dirigiu para a guarda de documen-
tação em torno dos mundos do trabalho e com este norte se consolidou, reunindo 

4   Ver: Núcleo de Documentação Histórica: novos rumos. História em Revista, Pelotas – RS, v. 3, 1997, p. 123-126. 
5   Sua criação foi aprovada pelo Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPel (COCEPE), 
em 26 de abril de 1990.
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acervos entre os quais tiveram incorporação mais recente, com destaque para: mais 
de 600 mil fichas de qualificação da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), dos 
anos de 1933 e 1968 e; os 100 mil processos da Justiça do Trabalho da Região Sul 
do Rio Grande do Sul, dos anos de 1936 e 1995 (LONER; GILL, 2014, p. 112).

Outro destaque do NDH são as fontes orais, pois o Núcleo possui um acervo 
diverso com depoimentos de trabalhadores sem-terra e assentados, trabalhadores 
negros e imigrantes, professores universitários (da UFPEL), médicos, visitadoras 
sanitárias, adoentados (LONER; GILL, 2009, p. 273) e outros. Este acúmulo de 
experiencia fez nascer, em 2010, o Laboratório de História Oral (LaHO), a partir 
de “projetos de pesquisa [que] terminaram aglutinando um bom número de entre-
vistas e histórias de vida”. No LaHO, 

estão depositadas mais de cento e vinte entrevistas transcritas e com 
originais gravados ou filmados, sobre temas ligados aos trabalhado-
res, como assentados do MST, sindicalistas, foliões ligados aos clubes 
carnavalescos negros, radialistas, minorias étnicas da cidade e traba-
lhadores de ofícios, além de dirigentes e servidores da UFPel. Este 
acervo é submetido às técnicas de acondicionamento e arquivamento 
de entrevistas orais e fica à disposição para pesquisas dos interessados. 
Por outro lado, o laboratório tem projetos próprios, dedicando-se, em 
alguns deles, apenas à realização das entrevistas, ficando estas depo-
sitadas e disponíveis para futura consulta, formando uma espécie de 
“banco de histórias” (GIIL; LONER, 2014, p. 113). 

 
Enfim, as fontes orais só fizeram enriquecer o acervo do NDH, consolidando 

o LaHO e tornando-o “um dos locais de produção do conhecimento histórico” que 
“busca resgatar memórias individuais e coletivas – e pela persistência no objetivo 
de organizar documentos para disponibilizá-los ao público, em respeito aos seus 
narradores, pesquisadores e as futuras gerações” (SILVA et al, 2012, p. 720) estabe-
lecendo um elo cada vez maior entre acervo e produção historiográfica.

A ampliação da noção de fonte histórica e do documento estabeleceu novas 
questões relativas ao tempo histórico, direitos sociais, cidadania e memória. A his-
tória social preocupa-se com todos homens e mulheres e suas relações sociais, bem 
como com toda a sua produção documental. Nesse sentido, o entendimento de 
Cook sobre a teoria arquivística é fundamental
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“Recordar” para o indivíduo é, afinal, tanto pessoal quanto social, 
tanto interno quanto externo, tanto privado quanto público. Assim 
também deve sê-lo, coletivamente, para os arquivos que são criados 
para ajudar a sociedade a lembrar-se de seu passado, de suas raízes, 
da sua história, que, por definição, combina o público e o pessoal 
(COOK, 1998, p. 114).

Desta forma, especialmente para  a integração entre História e Arquivologia, 
o NDH é um exemplo primoroso para estudos da área em torno do seu acervo, seja 
pelo acúmulo de “funções de preservar acervos, por meio de um centro especiali-
zado em documentação sobre temas vinculados à história social e regional e de um 
laboratório de pesquisa”, seja por “prestar assessorias em áreas como guarda de acer-
vos, História da Região e técnicas de pesquisa”, como já indicaram Beatriz Loner e 
Lorena Gill em outro artigo sobre o Núcleo.6

A documentação acima se soma a de outras organizações da classe trabalha-
dora e dos movimentos sociais e sindicais como a guarda de documentos da Asso-
ciação dos Servidores da UFPel, da Associação de Docentes da UFPel, da Central 
Única dos Trabalhadores e outros sindicatos de categorias operárias, do Movimen-
to Sem Terra, dos movimentos de moradores de bairros, do movimento estudantil 
(Diretório Central de Estudantes - DCE/UFPel e Grêmio Estudantil do CEFET/
RS, além de vários diretórios acadêmicos da UFPel), do Partido dos Trabalhadores 
(PT), do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Socialista dos Traba-
lhadores Unificado (PSTU), além de outros partidos de esquerda, como, também, 
salientam Loner e Gill (2013, p. 244). 

Como se vê, o NDH se consolidou como muito mais do que um projeto de 
extensão permanente, como se deu no seu registro inicial, como também já foi indi-
cado por Beatriz Loner e Lorena Gill, pois, “embora tenha sido criado como projeto 
de extensão, o NDH concentra muitas atividades de pesquisa, utilizando as pró-
prias fontes ali depositadas, ou outras disponíveis, formando-se grupos de pesquisa 
diversos, coordenados pelos professores orientadores que trabalham no mesmo” 
(LONER; GILL, 2013, p. 242), de fato, um centro de documentação e, sobretudo, 
de pesquisa, como veremos adiante, nas produções acadêmicas que destacarei, a par-
tir de seu acervo e da produção, sobretudo, no Mestrado de Sociedade e Cultura ou 

6   Ver: O trabalho de um centro de documentação: o Núcleo de Documentação Histórica da UFPel. Patrimônio 
e Memória (UNESP), v. 9, p. 241-256, 2013. 



54

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

do Curso de Bacharelado em História,  qual tem no NDH o seu mais importante la-
boratório. Igualmente não pode ser esquecida a revista publicada pelo Núcleo, His-
tória em Revista, a qual, desde 1994 tem se destacado como importante periódico 
que publica os resultados de muitas pesquisas sobre os mundos do trabalho e outros 
temas, já tendo alcançado, em 2019, vinte e cinco números, tendo na linha de frente 
importantes historiadores do Rio Grande do Sul como Beatriz Ana Loner, Lorena 
Almeida Gill, Márcia Espig, Paulo Ricardo Pezat, Paulo Possamai, Ana Klein, Edgar 
Gandra e Clarice Speranza, entre outros.

Pensado, organizado e consolidado como Centro de Documentação, a par-
tir dos referenciais de Heloísa Bellotto e Célia Camargo, ou seja, como “um órgão 
dentro das universidades voltado à preservação de material histórico e instrumentos 
de trabalho conseguidos ou adquiridos com o desenvolvimento de projetos de pes-
quisa”, nascido da necessidade “dos pesquisadores da área de Humanas na preser-
vação de documentos, em razão da carência de uma política abrangente do Estado 
brasileiro a respeito da preservação de acervos” (LONER; GILL, 2013, p. 242), 
respectivamente, o NDH consolidou mais uma produtiva relação entre História e 
Arquivos, articulando extensão e pesquisa, acervos e investigação, como já também 
destacaram Beatriz Loner e Lorena Gill, ao afirmarem que:

O Núcleo [...]  já prestou serviços de assessoria, montagem e organiza-
ção de eventos, limpeza e reorganização de acervos, bem como treina-
mento em técnicas de preservação e acondicionamento de arquivos e 
material em suporte papel; além de treinamento na utilização da me-
todologia de história oral, para variada clientela, sobretudo mediante 
contatos prévios ou acordos de cooperação. Também existem promo-
ções anuais de encontros, jornadas, simpósios sobre temas e assuntos 
de escolha dos pesquisadores envolvidos, com fundamento em nossas 
próprias preocupações de pesquisa, ou com as associações e grupos em 
que seus docentes estão envolvidos (LONER; GILL, 2013, p. 252).

 
Armando Malheiros da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos e Manuel Luís 

Real, chamaram a atenção para o caso da França, a qual, durante o século XVIII, 
no processo pós-Revolução, presenciou uma nova fase de concentração dos arqui-
vos do Estado em grandes depósitos, a serviço da política, especialmente quando a 
Convenção decidiu fundar os Archives Nationales, através do Decreto do 18 Bru-
mário, enquanto que no Ano II da Revolução já haja proclamado que os arquivos 
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estabelecidos junto da Representação Nacional eram um depósito central para toda 
a República (Lei de 7 Messidor), mas com um diferencial: a intenção de liberar 
o acesso dos acesso dos arquivos à generalidade da população, quando o próprio 
arquivo central do Estado deixou parte de um órgão do poder para ser visto como 
o “Arquivo da Nação”7, mesmo que ainda não fossem chamados de arquivos históri-
cos. Se em 1794, em França, esta lei estabelecia, no seu artigo XXXVII que “Todo 
cidadão, em seu favor, poderia solicitar aos depósitos de documentos, a qualquer 
momento, as informações a ele referentes e sem qualquer custo” (livre tradução da 
autora), decorridos mais de duzentos anos da Lei 7 do Messidor (Décimo mês do 
calendário republicano), vemos que o seu teor continua ainda revolucionário, pelo 
menos ao que se refere ao Brasil8, sobretudo quando ainda falamos da falta de acesso 
diante de documentação sigilosa.

No nosso País, a luta por uma política de proteção e acesso às informações da 
administração pública brasileira vem de muito longe, mas somente “com a promul-
gação da nova Carta Constitucional, em 1988 e a consequente publicação da Lei nº 
8.159/91, se estabeleceu no Brasil, pela primeira vez, os princípios que nortearão 
a política legal de arquivos, até então indefinida por falta de pressupostos legais” 
(BASTOS; ARAÚJO, 1989, p. 29). De lá para cá, as conquistas foram significati-
vas, mas mantê-las e avançar constitui-se no grande desafio da nossa sociedade, uma 
vez que as lentes obscurantistas parecem querer, novamente, nublar nosso caminho 
(KONRAD, 2004, p. 14-15). 

Segundo Silva, Ribeiro, Ramos e Real, o desenvolvimento do positivismo, no 
século XIX, tinha como eixo a “verificação documental como método ao serviço da 
análise histórica”, consolidando a ideia de que os arquivos passassem a ter uma posi-
ção fundamental, mas relativamente à Paleografia e à Diplomática, inclusive, sepa-
rando o arquivista do historiador, concepção firmada no século seguinte, segundo a 
qual o arquivista deve servir primeiro o seu arquivo e só depois o público estudioso 
( SILVA et al, 1998, p. 115). 

Contudo, no caso francês, foi a Escola dos Annales e sua historiografia que 
passou a encarar os arquivos menos instrumentalmente. Para mim, como historia-
dora e arquivista, como separar a organização arquivística de um arquivo histórico 

7   Ver: Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Vol. 1. Porto: Afrontamento, 1998, p. 101 e p. 102.
8  Cf. KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. Documentos silenciados. Diário de Santa Maria. Caderno MIX – 
Ideias, edição de 26 de junho de 2004, p. 14-5.
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ou social com o trabalho dos pesquisadores, particularmente dos historiadores, as-
sim como do interesse público? Este diálogo, que deve ser cada vez mais articulado, 
tem no NDH um exemplo relevante, sobretudo quando, em sua trajetória de 30 
anos, não teve coordenadores arquivistas9, mas historiadores comprometidos com 
a boa tradição arquivística, dentro da ótica já indicada por Jurandir Malerba, de que 
deva existir uma interrelação entre a práxis arquivística e a histórica.10

O mundo do trabalho está na origem da própria História. Para o trabalho, 
todos são os seus “lugares de memória”, mas a síntese dialética entre memória e His-
tória11 (KONRAD; KONRAD, 2004, p. 125) vai encontrar nos arquivos históri-
cos e sociais a sua melhor materialização para a história social do trabalho. Assim, 
quando a organização de um acervo arquivístico parte de concepção idêntica, perce-
bendo trabalhadoras e trabalhadores como sujeitos da História, não meros objetos, 
ele tem muita tendência de alcançar longevidade. 

Aprendi isto no Estágio Curricular do Curso de Arquivologia da UFSM, rea-
lizado no Arquivo Edgar Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), logo reconhecendo que este Centro de Pesquisa e Documentação 
Social, já com seus 45 anos de existência  e, como primeiro arquivo brasileiro sobre 
movimentos sociais, tem tido uma trajetória que resguarda e recupera documentos 
que “sussurram, gritam e colocam-se disponíveis para a reconstrução e construção 
da História”, sendo uma importante referência nacional e latino-americana de pre-
servação da memória dos trabalhadores (KONRAD, 2000, p. 2) e suas lutas sociais 
e políticas de classe.

Assim, como já indicou Rose Marie Inojosa, “é preciso trabalhar os arquivos 
não como uma reverência com que se encontra um tesouro onde está depositada a 
verdade”, como sempre pensaram os positivistas, “mas com a curiosidade de entrar 
em contato com as testemunhas que têm suas motivações para lançar sua versão dos 
fatos através do tempo e do espaço” (INOJOSA, 2000, p. 76)12 .

9  Para o NDH, esta ausência nunca foi tratada como um empecilho. Ao contrário, sempre que possível a relação 
entre História e Arquivologia foi destacada na elaboração teórico-metodológica do Núcleo e nos artigos em tor-
no do mesmo, a exemplo da seguinte passagem: “cada vez mais, se intensifica em nossos dias, em que felizmente se 
detecta uma bem vinda preocupação com a questão do resgate e conservação de arquivos e acervos, por parte de 
arquivistas, historiadores e outros cientistas da sociedade”. Ver: GILL, Lorena Almeida; LONER, Beatriz Ana, 
2014, p. 111.
10  Cf. A velha História: teoria, método e historiografia. Campinas: Papirus, 1996, p. 16.
11  KONRAD, Glaucia Vieira Ramos; KONRAD, Diorge Alceno, 2014, p. 125
12  Cf. Descentralização e racionalização. Boletim do Arquivo, São Paulo, v. 1, n. 3, 2000, p. 71-81.
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E foi assim que que a UNICAMP fortaleceu o AEL, com desenvolvimento 
paralelo de seu Programa de Pós-Graduação em História Social do Trabalho, torna-
do uma linha de pesquisa, a partir dos anos 2000, onde me inseri como doutoranda. 
Acompanhando a elaboração da área de história social, sobretudo a partir das in-
fluências dos historiadores britânicos, particularmente Eric Hobsbawm e Edward 
Thompson, como já indicado por Hebe Castro13, quando este campo se voltou mais 
para o estudo da vida operária, da vida cotidiana, da cultura e das pessoas comuns, 
da repressão, tendo como fonte os processos judiciais, os inquéritos policiais, os 
jornais da classe trabalhadora, os processos trabalhistas, mais recentemente, entre 
outros. Nesse sentido, o AEL preocupou-se em incorporar em seu acervo fontes 
referentes aos mundos do trabalho, ao movimento operário, a ação sindical, aos mo-
vimentos de esquerda, ao processo de urbanização e industrialização do Brasil, ao 
seu pensamento político, a questão agrária, a justiça e aos direitos humanos, aos no-
vos movimentos sociais (feminista, LGBTQI+, estudantil etc.) e culturais, (KON-
RAD, 2000, p. 07) entre outros.

Assim, ciente da importância da preservação da memória como fator do pro-
cesso de construção da sociedade democrática brasileira, o AEL estabeleceu suas 
metas de pesquisa e de obtenção de fundos e coleções em que “incorporou ao seu 
acervo documentos provenientes de pessoas, famílias e instituições que acumula-
ram durante sua trajetória registros representativos da história social, política e cul-
tural do Brasil, América Latina, Ásia e África”,  chegando ao final da década de 2010 
com o maior acervo em história social do País, “com mais de 120 conjuntos docu-
mentais, aproximadamente 2.900 metros lineares de documentação, 13 mil títulos 
de periódicos, 25 mil livros, 12 mil rolos de microfilmes, 60 mil fotografias, entre 
outros suportes”.14

A importância do Arquivo Edgard Leuenroth já foi sintetizada por Suzana 
Fiorito, quando afirmou que a existência do AEL configura-se numa

experiência em que confluem a atitude intelectual de um militante ex-
cepcional e a atitude militante de uma instituição universitária. É que 
a possibilidade de recuperar a memória dos trabalhadores (...), preser-
vá-la e a custodiar estabelece uma trincheira contra o esquecimento, 

13  Ver: História Social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: ensaio de 
teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 46.
14  Acervo. Arquivo Edgard Leuenroth. Disponível em: https://www.ael.ifch.unicamp.br/acervo. Acesso em: 30 
set. 2020.

https://www.ael.ifch.unicamp.br/acervo
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encurta o caminho para a aprendizagem das novas gerações, dá-nos 
uma arma para combater a despolitização e impunidade.15

Sobretudo quando, como já indicou Rudolf de Jong, “bibliotecas e arquivos 
bem conceituados olharam frequentemente com desdém para panfletos e perió-
dicos editados por grupos e organização dos trabalhadores”, sendo conhecido que 
muitos deles “que receberam regularmente essas publicações de grupos socialistas e 
anarquistas condenavam tais presentes ao lixo”.16

Mas tem sido diferente a concepção do NDH da UFPEL, seguindo a tradição 
do AEL. Nestes 30 anos de sua existência, o Núcleo de Documentação reuniu deze-
nas de estagiários e recebeu centenas de investigadores, enquanto seu acervo, sempre 
em ampliação, rendeu diversas monografias, dissertações e teses, bem como projetos 
de pesquisa e extensão, possibilitando inovações teórico-metodológicas e temáticas.

Desde o seu início, com a coordenação de Beatriz Loner, desde a sua primeira 
fase, o NDH rapidamente se consolidou como um local de referência, fazendo jus 
ao que deve ser uma Universidade, articulando o tripé constitucional de ensino, 
pesquisa e extensão. A partir do NDH, Loner e quem se juntou a ela, construíram 
projetos que auxiliaram para consolidar a história social do trabalho no Rio Grande 
do Sul, bem como abriram as portas para os estudos em torno do pós-Abolição, 
destacando-se, entre outros; do Dicionário do Movimento Operário Gaúcho – mi-
litantes e instituições do Século (desenvolvido entre 1997 e 2000); sobre jornal, li-
teratura e cultura de autores pelotenses de 1851 a 1889 (de 2000 a 2002) e trabalha-
dores e literatura (de 2000 a 2003, com Aristeu Lopes); sobre as formas de luta e de 
organização dos trabalhadores contra a escravidão (de 2000 a 2003); em torno dos 
clubes carnavalescos negros de Pelotas (de 2003 a 2005, com Lorena Gill); sobre o 
perfil do trabalhador gaúcho dos anos 1930 e 1940 (de 2005 a 2007, com Aristeu 
Lopes, Paulo Koschier e outros); o que resultou no Dicionário de História de Pelotas  
(desenvolvido de 2005 a 2008, juntamente com Lorena Gill); um projeto “guarda-
-chuva”, chamado “História do Trabalho”, tratando de cultura, sociabilidade e busca 
de identidade de assalariados, bem como de sua organização, de seus projetos políti-
cos e de suas correntes de pensamento (de 2005 a 2011, com Paulo Koschier, Aris-

15  Cf. Mobilização política e lutas populares: o arquivo do SITRAC. Cadernos AEL, Arquivos e Memória, n. 
5/6, 1996/1997, p. 63.
16  Ver: Arquivos e história social. Cadernos AEL, Arquivos e Memória, n. 5/6, 1996/1997, p. 09.
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teu Lopes, Rafael Kapron e outros); sobre o perfil do trabalhador gaúcho e os traços 
de identidade do trabalhador de carteira assinada entre 1933 e 1950 (iniciado em 
2005 e levado adiante até o final de sua vida); em torno de jornais diários gaúchos  
e os mundos do trabalho (de 2008 a 2010); sobre os trabalhadores de profissões em 
via de desaparecimento, entrevistando velhos operários e priorizando as profissões 
femininas de trabalhadores da Região Sul do Rio Grande do Sul  (de 2009 a 2013, 
em parceria e continuado por Lorena Gill), e; sobre as trajetórias negras do sul do 
Brasil (desenvolvido de 2010 a 2013).17

Esta caminhada de Beatriz Loner, com substituição na direção do NDH, 
quando se aposentou e foi para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)18, 
teve a continuidade de projetos desenvolvidos por Lorena Gill, bem como a conso-
lidação/criação de outros, entre os quais se destacam: sobre a voz dos moradores de 
Pelotas (desenvolvido de 2004 a 2007);  em torno da história de enfermos tuber-
culosos em Pelotas de 1930 a 1960 (de 2005 a 2009); sobre intolerância: história 
vinculadas a discussões sobre judaísmo, negritude e questões de gênero (de 2009 
em diante), sobre afrodescendentes na região Sul, pesquisando suas biografias e suas 
trajetórias associativas e familiares (de 2016 a 2019), entre outros.19

Por sua vez, mais recentemente o NDH passou a ter o trabalho mais integrado 
do historiador Aristeu Elisandro Machado Lopes, o qual já vinha participando e 
coordenando projetos desde a década de 2010, em conjunto com seus colegas de 
NDH, mas também apresentando suas novas linhas de pesquisa, tais como: a Re-
pública e a imprensa  e seus jornalistas em Pelotas nos anos 1890 (de 2010 a 2012); 
sobre a Revolução Federalista de 1893 através de fontes textuais, visuais e orais no 
Sul do Rio Grande do Sul (de 2012 a 2015); em torno das narrativas gráficas na im-
prensa ilustrada do Brasil entre os séculos XIX e XX (de 2015 em diante) e ; sobre 
os trabalhadores dos frigoríficos e dos curtumes no Rio Grande do Sul nas solicita-
ções de carteira profissional e nos processos judiciais (de 2019 para cá).20

17  Ver sobre isto no Currículo Lattes de Beatriz Loner. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatex-
tual/visualizacv.do?id=K4766990H4. Acesso em 30 set. 2020.
18  Beatriz Loner foi professora da UFSM, como professora visitante do Departamento e do Programa de Pós-
-Graduação em História, entre 2012 e 2014.
19  Cf. estas informações no currículo de Lorena Gill. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K4779271U6. Acesso em 30 set. 2020.
20  Ver as informações no currículo lattes de Aristeu Lopes. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/busca-
textual/visualizacv.do?id=K4778685E9. Acesso em: 30 set. 2020.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766990H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766990H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779271U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779271U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778685E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778685E9
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Assim, o NDH segue a mais pura tradição na linha da concepção que percebe 
“que os arquivos do mundo dos trabalhadores apresentam um enorme potencial de 
pesquisa, envolvendo tanto os arquivos dos trabalhadores da cidade como os arqui-
vos dos trabalhadores do campo”, especialmente importante quando se estabeleceu 
no Brasil a nova Lei de Acesso à Informação, bem como a Comissão Nacional da 
Verdade e suas comissões correlatas, “uma vez que os trabalhadores tivera, reconhe-
cidamente, papel de destaque nas grandes lutas sociais ocorridas no Brasil”.21

Dito tudo isto, só resta desejar VIDA LONGA ao NÚCLEO DE DOCU-
MENTAÇÃO HISTÓRICA PROFESSORA BEATRIZ LONER. A comunida-
de da UFPel, os pelotenses, os rio-grandenses e os brasileiros, sobretudo pesqui-
sadoras e investigadores dos mundos do trabalho se inclinam para agradecer sua 
existência, sobretudo, porque “sabemos que o acesso à informação e a preservação 
da memória já são um direito universal da cidadania” (KONRAD; KONRAD, 
2014, p. 126), mesmo que os tempos em que vivemos tendem a um isolamento 
maior dos arquivos históricos e sociais. 

Mas, tendo o exemplo do NDH, nosso propósito é RESISTIR! Um bom pon-
to de partida para isto é que a sociedade e o mundo acadêmico rompam com a in(-
compreensão) de que o acervo de um arquivo histórico e social se resume a “papel 
velho” ou seja um “arquivo morto” (KONRAD, 2009, p. 4). O NDH ultrapassou 
esta fase em março de 1990, quando foi fundado.

Por fim, levando em conta que “o papel que os arquivos ocupam na sociedade 
é fundamental para garantir a autonomia de uma nação” (KONRAD, 2009, p. 1), a 
reivindicação deve ser para que uma nação que se pretende democrática, pois es não 
devendo se ocultar e sim ser construída sob 

uno de los cimientos más sólidos del inmenso poder que el aparato ad-
ministrativo possee reside en la información, emanada en gran medida 
de la cantidad de documentos y datos que maneja. Por conseguiente, 
una das mejores defensas que le quedan al individuo para contrarres-
tar la tendencia al oscurantismo administrativo reside precisamente en 
la posibilidad de inquirir, a través de los documentos, cuantos asuntos 
sean de su interés (ALBERCH; CRUZ, 1999, p. 12).

21  Cf. Apresentação. A Luta pela preservação dos arquivos e da memória dos trabalhadores. In. MARQUES, 
Antônio José; STAMPA, Inez Terezinha (Orgs,). Arquivos do mundo dos trabalhadores. Rio de Janeiro, Arquivo 
Nacional: São Paulo, Central Única dos Trabalhadores, 2012, p. 05-06.
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O NDH ampliou e ressignificou a dimensão científica que um arquivo com a 
documentação social representa para a sociedade. Não deixa de ser também, um es-
paço de resistência, que guarda memórias de homens e mulheres comuns, que vive-
ram e protagonizaram suas pequenas ou grandes lutas, mas que somadas fizeram-se 
grandiosas.

Tudo isto foi dito para que o NDH, e todos os arquivos histórico-sociais, con-
tinuem a ser, também, um espaço privilegiado e público, um dos “lugares de memó-
ria” que contém parte de nossa História, tão atacada e vilipendiada pelos negacio-
nistas nos tempos em que vivemos.
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Uma obra pioneira e a utopia
de uma historiadora

Clarice Gontarski Speranza

Vou ter que confessar que tive muito medo da Beatriz. Não é dos sentimentos 
que costuma-se admitir facilmente, ou publicamente. Ainda mais no mundo 

acadêmico. Mas enfim, acho que devo isto a ela. No início, Beatriz me despertava 
medo, por seu jeito duro e perspicaz de confrontar o interlocutor, por seu raciocínio 
claro e mordaz, por sua franqueza despudorada, seu destemor no embate. Não fui 
sua aluna, conheci-a como colega no GT Mundos do Trabalho: eu, uma iniciante 
(ainda por cima, “jornalista trânsfuga”, como definiu meu amigo Flavio Heinz); ela, 
uma referência. Para mim, deferência.

Aos poucos, fui descobrindo que toda aquela rispidez escondia (e escondia 
muito mal, diga-se de passagem) uma cordialidade no sentido que até Sérgio Buar-
que de Holanda estranharia. Cordialidade no sentido de coração. Beatriz era puro 
coração, envolvimento, paixão. Paixão pelo conhecimento, paixão pela militância 
política, paixão pelos alunos e alunas. Uma paixão sem meios termos, sem conces-
sões, sem cálculos. Paixão e generosidade, que poucos de nós conseguíamos retri-
buir à altura. 

Eu acho que fiquei devendo. Mas este texto não é sobre mim, é sobre Beatriz. E 
vou começar traindo-a. É muito fácil falar sobre a pessoa maravilhosa e intensa que 

5
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ela foi. Fácil e necessário. E ela gostava que se falasse isso (pois era paixão). Mas acho 
importante ressaltar a importância acadêmica de Beatriz e tentar, com a objetivida-
de possível, mostrar o quanto sua obra é um marco cuja imensa importância ainda 
não é suficientemente reconhecida na historiografia brasileira.

Ela foi um exemplo de pesquisadora, com a grande e rara qualidade da humil-
dade intelectual. Humildade que é preciosa não por questões morais, mas porque 
abre espaço para a curiosidade e a investigação como valores primordiais do pesqui-
sador. A empáfia por vezes premia socialmente seus detentores, ainda mais numa 
sociedade de aparências e de favor; mas na academia, ela torna o pesquisador cego 
para o erro e para a dúvida, e, portanto, para a descoberta.

Um pouco de história. Beatriz Ana Loner graduou-se pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) em tempos difíceis. Iniciou o curso de História 
em 1972 e concluiu em 1975, no momento mais duro da ditadura militar. Numa 
época em que este não era o caminho mais natural dos professores formados, ini-
ciou o mestrado em História na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
já em 1977, sob orientação de Ítalo Tronca. Sua dissertação, intitulada “O Partido 
Comunista do Brasil e a linha do Manifesto de Agosto: um estudo”, foi defendida 
em 1985. O doutorado, em Sociologia na UFRGS, ocorreu entre 1994 e 1999, ao 
fim do qual ela defendeu aquela que seria sua principal obra: a tese “Classe operá-
ria: organização e mobilização em Pelotas: 1888-1937”, com orientação de Antonio 
Cattani, parte dela posteriormente lançada em livro sob o nome de “Construção de 
Classe: Operários de Pelotas e Rio Grande”.

Foi na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que Beatriz viveu a maior par-
te de sua vida profissional, como professora do Departamento de História e dos 
programas de pós-graduação em História e em Sociologia, bem como em cargos 
administrativos, entre 1987 e 2011. Antes disso, havia trabalhado mais de 10 anos 
como professora da rede estadual de ensino. Em 2012, após sua aposentadoria da 
UFPel, tornou-se professora visitante na Universidade Federal de Santa Maria, por 
dois anos.

Esteve à frente de uma série de projetos envolvendo os estudos sobre história 
do trabalho, e basta citar a hoje quase lendária (sejamos pretensiosos) criação do 
GT Mundos do Trabalho da Associação Nacional de História (ANPUH), no en-
contro nacional da entidade de 1999. Foi coordenadora regional e posteriormente 
coordenadora nacional deste GT (foi neste momento que a conheci, nos encontros 
do grupo de historiadores do trabalho nos sábados à tarde na década de 2000, para 
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discussões acadêmicas em locais improváveis como confeitarias e padarias de Por-
to Alegre). Foi também uma das fundadoras do GT Emancipações e Pós-abolição 
(2013). 

Coube também a ela a iniciativa (com Silvia Petersen e Benito Bisso Schmidt) 
da elaboração do Dicionário Biográfico do Movimento Operário no Rio Grande 
do Sul, infelizmente não finalizado. Em 2011, num artigo para uma coletânea orga-
nizada por Schmidt em homenagem a Petersen (que então se aposentava), Beatriz 
escreveu esperançosa que talvez fosse possível pensar em terminar naquele ano o 
dicionário cuja pesquisa havia tomado cerca de 10 anos dos pesquisadores. Isto aca-
bou não acontecendo, mas naquele momento, ao fazer um tributo à amiga Silvia, 
Beatriz entregou sua alma. Contou que não se conformava por não poder gerar, nas 
linhas do dicionário, um “espaço definitivo de conhecimento e divulgação da vida” 
dos militantes operários do passado, projeto cuja impossibilidade teórica lhe era 
continuamente lembrada pela colega e amiga:

Confesso que essa foi a lição que mais custei a aprender, pois sempre 
tive a ilusão (ok, positivista...) de conseguir descobrir tudo sobre al-
guma coisa ou pessoa, esquecendo de colocar em prática o velho prin-
cípio de que a história sempre se escreve com os olhos do presente e 
visando o amanhã e, portanto, sem a sensação do conhecimento defi-
nitivo” (LONER, 2011, 137).

Esta utopia positivista da historiadora a acompanhou pela vida, dando sen-
tido a sua trajetória de pesquisadora, que não se descolava de sua vida de militante 
(uma vez ouvi-a dizer que lhe agradava mais estudar a Primeira República, pois era 
naquele momento que a revolução operária parecia mais iminente e possível). O 
empenho na coleta de mais e mais documentos foi um dos vetores de seu empenho 
por constituir o Núcleo de Documentação Histórica (NDH) da UFPel (que hoje 
carrega merecidamente seu nome), e o de fazer dele o lugar de salvaguarda do pri-
meiro acervo de documentos e reclamatórias trabalhistas do Brasil, em convênio 
com o Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Também na conta 
de Beatriz está a formação de dezenas de pesquisadores (tanto na graduação quanto 
na pós), a criação do mestrado em Ciências Sociais e do mestrado em História da 
UFPel, além de 41 artigos publicados em revistas científicas, 26 capítulos de livros, 
e a organização de sete coletâneas, em conjunto com outros autores.
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(Cabe aqui um rápido parêntese pessoal, com meu agradecimento pelo muito 
que aprendi nos quase cinco anos que permaneci ligada ao NDH da UFPel, os três 
primeiros como pós-doutoranda, os dois últimos como professora efetiva. Apren-
di sobretudo acerca do respeito e carinho com a documentação ali salvaguardada, 
motivo de um intenso sentimento de orgulho que Beatriz conseguiu transmitir e 
que hoje está encarnado na equipe liderada pelos professores Lorena Gill, Aristeu 
Machado Lopes e o técnico-administrativo Paulo Koschier. Fecha parêntese).

Mas me interessa falar na importância da obra “Construção de Classe” na tra-
jetória intelectual de Beatriz e também para a história do trabalho do Brasil. Fruto 
da tese de doutorado, o livro aborda o processo de construção da classe operária em 
Pelotas e Rio Grande entre 1888 e 1930. A tese alongava a investigação até o início 
do Estado Novo, em 1937, e na apresentação da segunda edição, Beatriz lamentava 
só poder contemplar na publicação a pesquisa até 1930 e mesmo assim, “com cortes, 
enfocando mais centralmente a questão da construção e identidade operária em de-
trimento do levantamento de fontes sobre indústria e associações variadas nas duas 
cidades” (LONER, 2016, p. 9). 

Modéstia, talvez. Afinal, o livro, como foi publicado, já trazia uma quantidade 
exorbitante de fontes ao longo de suas 340 páginas, sendo que as últimas 30 eram 
recheadas por tabelas e quadros comparativos do número de fábricas, de greves, de 
operários, de associações em Pelotas e região. “Construção de Classe” é um painel 
detalhado e vasto sobre questões associativas, políticas e lutas do movimento operá-
rio nas duas cidades, um quadro tão detalhista que é capaz de extrapolar seus limites 
regionais e se constituir numa obra-chave para compreender os trabalhadores da 
Primeira República em todo o Brasil.

Muitos colegas já escreveram sobre a importância de “Construção de Classe” para 
a historiografia brasileira. Isabel Bilhão, por exemplo, observou que o livro “preocu-
pou-se em ampliar a análise do conceito de classe, procurando fugir de visões determi-
nistas ou economicistas” (BILHÃO, 2010, p. 228). Marcelo Badaró Mattos lembrou 
que da obra “emerge não apenas o destaque para a importante presença negra na força 
de trabalho urbana de Pelotas e Rio Grande, como também o entrecruzamento da luta 
pela afirmação positiva da identidade racial dos ex-escravos e seus descendentes com os 
primeiros passos de um movimento operário atuante” (MATTOS, 2008, p. 19).

O leitor que se defrontar com os primeiros parágrafos da obra já encontrará 
a preocupação de Beatriz com o rigor teórico e a definição dos termos nos quais 
compreendia seu objeto, a classe trabalhadora das duas cidades. 
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A formação da classe operária é um processo em contínuo andamento 
e sujeito a inúmeras diferenciações, conforme os condicionantes eco-
nômicos, culturais e políticos atuantes na sociedade na qual se insere. 
Por isso, cada episódio de formação de classe é uma experiência histó-
rica concreta, condicionada e condicionante da sociedade em que se 
situa (LONER, 2016, p. 13).

A partir daí, vemos que Beatriz não deixava de considerar determinações estru-
turais no processo de formação histórica de classe, mesmo compreendendo-a como 
episódio único. Porém, não era apenas a condição de explorado que caracterizava 
para ela um grupo como classe, mas o despertar da 

(...) consciência de uma identidade comum, de um interesse coletivo, 
maior que a soma dos interesses individuais e uma vontade, expressa 
normalmente em práticas políticas, que leve à melhoria das condições 
de vida e trabalho ou à busca da superação de sua posição naquela 
sociedade, consequentemente, subvertendo a própria ordem social. 
Ao longo desse processo, ter-se-á então uma classe” (LONER, 2016, 
p. 13).

Influenciada por E. P. Thompson e Adam Przeworski, dialogando criticamente 
com clássicos como o estudo de Fernando Henrique Cardoso sobre a escravidão no 
Rio Grande do Sul (Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional), Beatriz buscava 
compreender as inter-relações entre o que chamou de fatores gerais e variáveis que 
teriam influenciado a formação de classe nos dois municípios do sul do Rio Grande 
do Sul. Entre esses fatores, ela identificava o próprio processo de industrialização, 
as características culturais e geográficas destas cidades, bem como sua composição 
humana. Assim, o foco da pesquisa é voltado para quatro fatores: a organização 
operária; as manifestações de classe; as fontes de atração doutrinária ou ideológicas, 
operárias e não operárias e a composição da classe. 

Ao escrever “Construção de Classe”, Beatriz produziu uma obra incontornável 
para todos aqueles que queiram estudar ou refletir sobre a história do trabalho em 
Pelotas e Rio Grande. Ao montar cuidadosamente o quebra-cabeças da composi-
ção de classe, do associativismo e das mobilizações operárias, pela leitura atenta de 
dezenas (ou centenas?) de jornais tanto da imprensa operária quando da imprensa 
comercial, de documentos oficiais, de entrevistas, fez um trabalho historiográfico 
exemplar. Uma grande síntese.
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Mas não apenas isto. Onde alguns talvez vissem uma perspectiva conservadora 
(“positivista”?), pouco afeita aos então modernos debates historiográficos que pri-
vilegiavam as tramas do discurso ou da narrativa, havia na verdade uma inovação 
ímpar. Beatriz trouxe para a historiografia brasileira a grande novidade de abordar 
empiricamente temas que pouco tinham chamado a atenção dos historiadores até 
então.

“Canta tua aldeia e cantarás o mundo”, escreveu Tolstói. 
Ela compreendeu, muito antes que a maioria dos pesquisadores brasileiros, que 

as associações operárias brancas e negras eram distintas; que a classe não as unificava 
completamente; e que o lugar de operário era diferente na sociedade para pessoas 
vistas como sendo de raças diferentes. Mas as lutas de classe, na visão de Beatriz, não 
se excluíam; eram uma luta dupla. Esta era a razão, alegava, pela qual “tantos líderes 
operários pelotenses fossem negros e com dupla militância; em associações operá-
rias e em associações da raça, sejam recreativas, de representação ou beneficentes” 
(LONER, 2016, p. 168).

O trabalho de Beatriz foi escrito muito antes que começassem a ser conhecidas 
dos pesquisadores brasileiros noções como o da interseccionalidade, uma estratégia 
analítica que hoje instiga muito dos estudos envolvendo os conceitos de classe, raça 
e gênero, percebidos como determinações ou opressões cruzadas. Nunca conversei 
com Beatriz sobre isso, e suponho que talvez ela não concordasse com essa pers-
pectiva, dado que a interseccionalidade tem em seu bojo uma certa relativização da 
classe como conceito ou determinação unificadora ou preponderante, sendo colo-
cada em pé de igualdade (no mínimo) com raça, gênero e outras. Não sei. Mas tenho 
certeza que Beatriz jamais se furtaria a discutir e a estudar estas perspectivas, dada a 
grande curiosidade e fertilidade acadêmica de seu pensamento. O que a movia era, 
ao fim e ao cabo, o inconformismo e a curiosidade.

“Construção de Classe” é obra pioneira e inovadora, e quiçá um dia possa 
ser reconhecido como um clássico de nossa historiografia. A pesquisa coloca em 
prática, e em fôlego maior, a perspectiva defendida pela historiadora paulista Silvia 
Lara, no artigo seminal “Escravidão, Cidadania e História do Trabalho no Brasil” 
(LARA, 1988): repensar a história social do trabalho no Brasil a partir da inclusão, 
nela, do negro (escravizado ou ex-escravizado) e compreender como as experiências 
acumuladas durante a escravidão por escravizados e libertos foram compartilhadas 
com os trabalhadores livres, antes e depois da abolição.
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Assim, a partir da concentração da população negra em Pelotas dada pela he-
rança charqueadora, Beatriz buscou compreender toda uma rede associativa for-
mada em paralelo com as associações brancas, incluindo desde entidades de classe, 
recreativas até religiosas, e compreendendo a todas como locais de resistência. Ela 
identificou logo que “entidades beneficentes de negros em Pelotas tiveram um papel 
decisivo na aglutinação e representação” da raça mais também da organização da 
classe operária na cidade. Em seu estudo, rebate noções até então ainda comuns na 
historiografia, sobre um virtual embrutecimento e marginalização das pessoas ne-
gras em decorrência da escravidão, ao relatar, por exemplo, a existência de uma série 
de clubes dramáticos negros. Era necessário, escreveu ela, “sofisticação intelectual e 
educação para formar e manter grupos de teatro os quais, por outro lado, tiveram 
longevidade e estabilidade superior aos grupos brancos” (LONER, 2016, p. 174).

Da mesma forma, foi uma das primeiras pesquisadoras a chamar atenção para 
a importância das religiões afro-brasileiras e para as irmandades como espaço de 
congregação e resistência. Examinou o preconceito de cor em Pelotas, evidenciado 
em práticas como a proibição de entrada em cafés, restaurantes, jardins e cinemas e a 
obrigação de descer das calçadas para dar passagem aos brancos no início do século 
XX. Mas também mostrou, sem fazer concessões, como este preconceito era assun-
to tabu nas próprias associações operárias.

Em “Construção de Classe”, Beatriz defendeu a ideia que a “posição operária” 
representava uma ascensão social para os trabalhadores negros, que assim dispu-
nham-se à luta pelas melhorias das suas condições de vida, incluindo aí os combates 
classistas do operariado. Sem negar ou omitir as divisões raciais dentro do movi-
mento operário rio-grandense, ela aponta na obra, ao meu ver, a visão classista como 
unificadora em última instância, das lutas e do grupo, bem como do protagonismo 
negro nas lutas de classe das duas cidades.

Na forma como é apresentada a questão das associações negras, fica patente a 
visão profundamente militante, prenhe de justiça social e o comprometimento polí-
tico da pesquisadora. Mesmo diante das claras evidências de racismo entre o próprio 
operariado, a experiência classista é apresentada na obra a partir de formas de inte-
gração das pessoas negras na sociedade capitalista do extremo sul do Rio Grande do 
Sul, como trabalhadores. 
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Beatriz escreveu que os negros formavam

um dos grupos mais interessados e persistentes na luta pela valoriza-
ção do trabalho e da figura do trabalhador, seja através da fundação de 
associações e sindicatos, de escolas e bibliotecas para operários e seus 
filhos, ou do respeito e comemoração de suas datas. Para a cidade de 
Pelotas, eles se constituíram num dos principais grupos de operários, 
parcela considerável de sua força de trabalho e elemento importante 
para a organização do movimento operário e sindical na região (LO-
NER, 2016, p. 279). 

Por essas e outras, é imprescindível ressaltar o pioneirismo desta obra na análi-
se empírica da formação racial da classe trabalhadora brasileira. Foi somente muito 
mais recentemente que a perspectiva racial (e também de gênero) passou a fazer 
parte inevitável dos estudos sobre trabalho no Brasil. Com Silvia Lara e outros pes-
quisadores, Beatriz Loner nos ensinou que os trabalhadores brasileiros tinham “cor” 
e que a classe também era construída com base nas experiências de preconceito e 
de exclusão. Esta ousadia como pesquisadora a tornou também uma pioneira não 
apenas nos estudos envolvendo o mundo operário, mas muito anos depois, uma das 
fundadoras do campo de estudos do pós-abolição, hoje terreno fértil da historiogra-
fia brasileira.

Cabe uma palavra final, talvez, para fazer jus a herança que Beatriz deixou em 
todos nós, e em especial aqueles que com ela se formaram como pesquisadores. Bea-
triz ousou olhar para as diferenças e ver nelas, também, união. Isto nem sempre é 
fácil. Talvez a visão militante, o idealismo, o comprometimento tenham impedido 
que ela tenha caído num relativismo ou num ceticismo paralisante. Muito pelo con-
trário. Beatriz não escondia as divisões, as discordâncias, as fraturas, mas também 
via união. União derivada das experiências em comum e das lutas de grupos, dife-
rentes por suas raças, mas unidos por sua classe. União necessária para a luta, que 
se saia do imobilismo. Que permitiu a resistência e em alguns momentos, a vitória 
sobre a exploração.

Que o valor dessas experiências, e em especial, da união que ela soube tão bem 
valorizar possam ecoar hoje e no futuro em nossas vidas, neste momento que é um 
dos mais difíceis de nossa história de brasileiros, e em especial na história daqueles 
que lutam por justiça social num dos países mais desiguais do mundo. Estejamos 
unidos e fortes para enfrentar o futuro. Juntos.
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Mas quem deve finalizar este texto não sou eu, é Beatriz (desculpem meus alu-
nos, eu sempre digo que não se termina com citação, mas este é um caso especial). E 
ela encerra com a utopia de quem um dia pensou na biografia dos líderes operários 
como uma espécie de ressurreição, a história como renascimento e esperança.

Ela nos fala, mas agora o sentido a suas palavras quem os dá somos nós. Nós, os 
historiadores, esses traidores.

Entre heróis e otários, eles provavelmente agora terão direito a uma 
segunda vida, uma vida no imaginário, uma vida contada, narrada, 
e obviamente, inventada, pelos historiadores. Bem-vindos ao aquário 
de vidro, embora creiam que, se tivessem previsto isso, vocês inter-
pretariam de outra forma, mais otimista, de acordo como que prova-
velmente pensaram nos anos de militância, o julgamento da história 
(LONER, 2011, p. 139).
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Beatriz Loner e a
História Social do Trabalho

Claudio H. M. Batalha

Este texto não tem por objetivo fazer um necrológio de Beatriz Ana Loner, que 
ao falecer em março de 2018 deixou um enorme vazio na historiografia gaúcha 

e brasileira, nem percorrer sua atuação nos diversos campos em que deixou sua con-
tribuição como pesquisadora, docente, militante sindical, organizadora de acervos, 
administradora e outros. Estas linhas têm uma perspectiva bem mais modesta de 
apontar para a importância de sua contribuição historiográfica em apenas um dos 
campos em atuou o da História Social do Trabalho e seu papel na consolidação des-
ses estudos no Rio Grande do Sul e no Brasil nas últimas décadas, e, mesmo assim, 
sem qualquer pretensão de apresentar um balanço acabado dessa atuação. Ainda 
que, qualquer leitor mais crítico observará, com toda razão, a dificuldade de seg-
mentar os diversos aspectos de sua atuação.

Com graduação e mestrado em História e doutorado em Sociologia Beatriz 
Loner foi professora permanente da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) por 
quase três décadas e foi professora visitante na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Foi, ainda, uma das responsáveis pela criação do Mestrado em Ciências 
Sociais da UFPel e, posteriormente, pelo Mestrado em História na mesma insti-
tuição. Mesmo depois de sua aposentadoria da UFPel, em 2015, continuou como 

6
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professora colaboradora na pós-graduação. Orientou cerca de uma dezena de mes-
trados em Ciências Sociais e em História e várias dezenas de monografias de fim de 
curso e iniciações científicas.

Integrou a geração que transformou radicalmente os estudos sobre os traba-
lhadores no Rio Grande do Sul, com inegável impacto sobre o conjunto da histo-
riografia brasileira e que teve como mentora e precursora Silvia Petersen. Fizeram 
parte dessa geração de pesquisadores entre outros: Benito Bisso Schmidt, Adhemar 
Lourenço da Silva Júnior, Isabel Bilhão e Evangelia Aravanis.

Desde a década de 1990 um número significativo de trabalhos foi produzido 
sobre a história do trabalho e, mais particularmente a história operária no RS, tan-
to por historiadores vinculados a instituições gaúchas, como pelo “exílio” gaúcho 
espalhado por instituições em vários estados da federação. Uma parte desses tra-
balhos vem sendo publicada sob a forma de artigos em revistas especializadas e em 
coletâneas e alguns chegaram a sair sob a forma de livros individuais1, infelizmente 
vários deles defendidos como mestrados ou doutorados permanecem inéditos. Esse 
fenômeno é parte integrante de um fenômeno mais amplo, o da “nova história do 
trabalho” no Brasil, iniciado ainda na década de 1980 sobre a crítica das generaliza-
ções sociológicas que até então haviam marcado os estudos sobre a classe operária. 
No entanto, mesmo que em grandes linhas a produção dos anos ’90 dê continui-
dade àquilo que fora iniciado na década precedente, essa produção tem algumas 
características específicas, entre as quais a retomada do estudo das lideranças, das 
ideias e das organizações que haviam sido colocados em um segundo plano – quan-
do não completamente descartado – na produção dos anos ’802 e, particularmente, 
um novo olhar sobre dimensões de gênero, etnicidade e raça.

As marcas mais claramente distintivas desse grupo de pesquisadores foram sua 
filiação institucional diversificada e sua disponibilidade para empreender iniciativas 
conjuntas. Desse modo, diferentemente de outras partes do Brasil onde essa temáti-
ca tendia a ficar concentrada em poucas instituições, constitui-se no Rio Grande do 

1  Um bom exemplo dessa de diversos aspectos dessa produção está nos vários artigos reunidos no dossier “His-
tória Social” em Estudos Ibero-Americanos, que conta com um artigo da própria Beatriz Loner, “Operários e par-
ticipação no início da República: o caso de Pelotas e Rio Grande” (LONER, 1996), na qual expunha resultados 
preliminares de sua pesquisa de doutorado então em andamento.
2   Não sou o primeiro a levantar essa questão, foi apontada por Petersen, “Que a União Operária seja nossa pá-
tria!”: história das lutas dos operários gaúchos para construir suas organizações (PETERSEN, 2001, p. 16-20). Com 
diferentes ênfases abordei essa questão em Batalha, “Vida associativa: por uma nova abordagem da história ins-
titucional nos estudos do movimento operário” (BATALHA, 1997, p. 62-78) e em “História do trabalho: um 
olhar sobre os anos 1990” (BATALHA, 2002, p. 73-87).
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Sul uma verdadeira rede articulada de pesquisadores da história do trabalho, com a 
construção de instâncias para o intercâmbio das diversas experiências.

Apenas mencionarei, sem qualquer pretensão de analisá-las, duas outras “pe-
culiaridades dos gaúchos” que chamam a atenção dos observadores “de fora”. Ini-
cialmente, a existência de contatos e vínculos muito mais próximos entre os pesqui-
sadores gaúchos e nossos colegas uruguaios e argentinos do que em qualquer outra 
parte do país, o que se traduz inclusive em iniciativas conjuntas. Não creio que isso 
possa ser explicado exclusivamente pela maior proximidade geográfica. Isso propi-
cia, pelo menos em tese, que os historiadores gaúchos estejam muito mais atentos 
às possibilidades de comparação da experiência dos trabalhadores daqui com a de 
nossos vizinhos.

A segunda peculiaridade, cujo impacto preciso sobre a história do trabalho 
eu não tenho condições de avaliar, mas parece-me que em algum grau existiu, foi 
a implantação muito significativa do Partido dos Trabalhadores (PT) no RS, du-
rante o período de estruturação desse campo historiográfico, com o controle de um 
certo número de prefeituras, entre as quais Porto Alegre, onde quatro gestões con-
secutivas do partido administraram a cidade entre 1989 e 2005. Além disso, o PT 
governou o estado, pela primeira vez de 1999 a 2003 e, posteriormente, de 2011 a 
2015. Desde então, o quadro político mudou consideravelmente no estado, porém, 
a história do trabalho já estava consolidada.

Não há como dissociar o processo de constituição de uma nova história do 
trabalho e a busca por reunir e preservar a documentação relativa a essa história 
por meio de arquivos e centros de documentação. Esse foi um fenômeno que ocor-
reu nacionalmente, ganhando força nos anos 1990, dentro e fora das universidades. 
Beatriz Loner, juntamente com Lorena Almeida Gill, fundaram em 1990 o Núcleo 
de Documentação Histórica (NDH) da UFPel. O NDH foi coordenado pela pri-
meira de 1990 a 2011 e passou à coordenação da última a partir desde 2012. Em seu 
acervo, o hoje denominado Núcleo de Documentação Histórica – Profa. Beatriz 
Loner possui documentação da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do 
Sul, da Justiça do Trabalho, documentação fabril, além de outros fundos e coleções.3

Nesse impulso inicial dos anos 1990, os pesquisadores gaúchos tiveram um pa-
pel pioneiro ao formarem, em novembro de 1999, o GT “Mundos do Trabalho” como 
núcleo regional dentro da Associação Nacional de História (ANPUH). Pouco de-

3  Informações obtidas em https://wp.ufpel.edu.br/ndh/. Acesso em 20 de setembro de 2020. 

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/
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pois, instados pelos colegas do RS com a participação direta de Beatriz Loner no pro-
cesso, pesquisadores paulistas formaram o segundo núcleo regional do referido GT.

A inspiração do nome evidente veio do livro homônimo de Eric Hobsbawm e 
visava dar conta da diversidade temática, cronológica e de abordagens. Mundos do 
Trabalho pretendia uma ruptura com uma história do trabalho tradicional, voltada 
primordialmente para o movimento operário e suas organizações. Em 2000, os dois 
núcleos apresentaram proposta à ANPUH visando constituir-se em GT nacional, 
que aprovado ainda naquele ano teve em Beatriz Loner sua primeira coordenadora 
nacional até 2002. Já na condição de GT nacional estreou no XXIº Simpósio Na-
cional da ANPUH em 2001 em Niterói e passou a congregar núcleos de outros 
estados da federação, estando hoje estruturado em dez núcleos.

A ementa que define o escopo do GT é marcada pela preocupação em bus-
car compreender como homens e mulheres produzem suas condições materiais de 
existência, as relações em que estão inseridos nesse processo de produção e a luta de 
classes que caracteriza essas relações. Ressaltando que o aspecto central do trabalho 
na vida de homens e mulheres, evidentemente, não pode ser reduzida à ideia do 
trabalho formal e legal, e tem que ser estendido tanto às formas de trabalho compul-
sório (como a ementa do GT já explicita), quanto às formas precarizadas (para usar 
um termo cada vez mais atual) de trabalho: o trabalho ocasional, os bicos, a prosti-
tuição, a contravenção, as atividades criminosas. Também percorre as preocupações 
do GT a luta, por diferentes meios, para assegurar e ampliar direitos. Afinal, a his-
tória do trabalho confunde-se com a da conquista e ampliação de direitos: direitos 
trabalhistas, direitos sociais, direitos políticos (não necessariamente nessa ordem). 
Em outras palavras, o GT Mundos do Trabalho reflete em sua ementa a ampliação 
metodológica, temática e cronológica operada no campo dos estudos do trabalho 
desde a década precedente.

Em 2001, Beatriz Loner publica o livro Construção de classe: operários de Pe-
lotas e Rio Grande (1888-1930), no qual apresenta um estudo de fôlego sobre os 
operários dessas localidades gaúchas no período em questão. O texto é uma parte 
de sua tese de doutorado em Sociologia, defendida em na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFGRS), deixando de lado os capítulos relativos à década de 
1930 que constavam daquela tese. Naquele mesmo ano Silvia Petersen publica “Que 
a União Operária seja nossa pátria!”: história das lutas dos operários gaúchos para 
construir suas organizações, ambas as obras conferem um papel central às organi-
zações dos trabalhadores, cuja fragilidade e curta duração fora por muito tempo 
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a característica repetida pela historiografia. Porém, em Loner o que importa, para 
além das organizações, são as redes associativas que se estabelecem, as relações que 
se constroem e a relação dos indivíduos com a associação.

O livro de Loner contêm, fundamentalmente, três eixos voltados respectiva-
mente para a contextualização, as formas associativas e a ação operária. Não se trata, 
portanto de um estudo voltado exclusivamente para as organizações, ainda que uma 
parte substancial do texto se volte para elas. Um dos principais pontos de destaque 
do texto é a de mostrar uma classe operária que não é branca e imigrante como a 
descrita na maioria da historiografia. O associativismo enfocado pela autora não 
se limita às sociedades sindicais e políticas dos trabalhadores, mas inclui socieda-
des negras, carnavalescas, culturais etc.4 Ao acompanhar as trajetórias dos mesmos 
indivíduos em diferentes tipos de associações a autora colocou em prática um mé-
todo que guarda alguma semelhança com aquele que especialistas em estudos de 
família escrava batizaram de método de ligação nominativa.5 Esse procedimento 
evidenciou a questão, já levantada por Eric J. Hobsbawm, que os mesmos indivíduos 
podem possuir lealdades múltiplas, ou diversas identidades.6

Partindo de autores como E. P. Thompson e Adam Przeworski, que pensam 
a classe no seu fazer-se e como uma relação, o livro discute o processo de formação 
da classe operária de Pelotas e Rio Grande. Isso pode conduzir a um entendimento 
equivocado das balizas cronológicas adotadas: 1888 e 1930. Recorte que deve ser 
entendido como simples delimitadores, necessários em todo trabalho acadêmico 
da área de História. O uso de 1888 não significa em absoluto a incorporação da 
ideia de que não é possível tratar do operariado antes da abolição da escravidão. E 
como fica evidente ao longo do livro a própria pesquisa traz exemplos de muitas das 
sociedades operárias com uma atuação anterior a 1888. Tampouco, o uso do marco 
político de 1930 funda-se na crença de que a mudança de governo propiciada pelo 
movimento armado, comporte de imediato mudanças drásticas na organização do 
operariado. Em suma, os recortes cronológicos adotados apenas delimitam vaga-

4  Entre os estudos que contribuíram para mostrar quão complexas podem ser as relações entre a identidade negra e 
a identidade de classe estão: Schmidt, Em busca da terra da promissão: a história de dois líderes socialistas (SCMIDT, 
2004); Cruz, “Da tutela ao contrato: “homens de cor” brasileiros e o movimento operário carioca no pós-abolição” 
(CRUZ, 2010, p. 114-135); e Cruz, “Cor, etnicidade e formação de classe no Rio de Janeiro: a Sociedade de Resis-
tência dos Trabalhadores de Trapiche e Café e o conflito de 1908” (CRUZ, 2005/2006, p. 188-209).
5  Ver, por exemplo, Slenes, Na senzala, uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil 
Sudeste, século XIX (SLENES, 1999, p. 14). 
6  Eric J. Hobsbawm, Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária. São Paulo: Paz e Terra, 1987, par-
ticularmente o Cap. 4 “Qual é o país dos trabalhadores?”, pp.89-111.
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mente quatro décadas da história republicana, não são marcos de começo e de um 
fim, porque o que está em jogo é a compreensão do processo de construção de classe 
nas duas cidades estudadas.

A tiragem pequena de 500 exemplares fez com que logo o livro se tornasse uma 
raridade, ao mesmo tempo, em que se tornou referência obrigatória nos estudos 
sobre a classe operária no período. Certa vez comentei com Beatriz, que eu empres-
tara meu exemplar para algum aluno que se “esquecera” de devolver; algum tempo 
depois, recebi um exemplar em perfeito estado que ela comprara em um sebo, com 
uma dedicatória de que em minhas mãos o livro teria melhor uso do que com o 
proprietário precedente. 

Finalmente, em 2016, uma nova edição do livro foi lançada pela Editora da 
UFPEL, que a autora ainda pode autografar apesar da saúde debilitada.

A experiência prévia de Construção de classe no sentido de levantar associações 
e reconstituir trajetórias de trabalhadores ganhou continuidade com sua participa-
ção projeto do Dicionário Biográfico do RS, que ganhou corpo entre os últimos 
anos do século passado e o final da primeira década do século XXI. Desse projeto 
participaram além de Beatriz Loner, Silvia Petersen, Benito Schmidt e Adhemar 
Lourenço da Silva Júnior (que depois afastou-se), e ao longo do tempo somaram-se 
contribuições de outros pesquisadores, tais como: Isabel Bilhão, Frederico Bartz, 
Artur Duarte Peixoto, Tiago Bernardon de Oliveira, Glaucia e Diorge Konrad. De 
acordo com a própria Beatriz o projeto foi visto como uma tarefa do GT Mundos 
do Trabalho da ANPUH, Seção RS (LONER, 2011, p. 128). A ideia inicial de 
constituir um projeto de Dicionário do Movimento Operário Brasileiro, inspira-
do na experiência do Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français 
surgiu ainda nos anos 1990 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
como desdobramento da proposta de Robert Paris de um Dicionário Biográfico 
do Movimento Operário e ganhou fôlego em 1997, em Belo Horizonte, durante o 
XIX Simpósio Nacional da ANPUH. Em reunião para discutir o tema nesse sim-
pósio, Silvia Petersen propôs que os pesquisadores dos estados presentes implan-
tassem um projeto piloto centrado no ano de 1905 (BATALHA, 2009, p. 11-12). 
Posteriormente por meio de auxílios individuais ou coletivos diversos a empreitada 
no RS teve início: o projeto de pesquisa desenvolvido por Beatriz Loner de 1997 
a 2000 era relativo ao dicionário; já Silvia Petersen desenvolveu projeto de produ-
tividade em pesquisa do CNPq sobre o tema de 1998 a 2000. Disso resultou o Di-
cionário Biográfico do Movimento Operário no RS, projeto, ao que tudo indica, 
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muito próximo de terminado (Beatriz Loner em 2011 falava da possibilidade de sua 
finalização ainda naquele ano) (LONER, 2011, p. 136) e que, por razões misterio-
sas, permanece inédito.

Outro desdobramento, tanto de Construção de classe, quanto da participação 
no projeto do dicionário, foi o crescente envolvimento de Beatriz Loner com os 
debates em torno da trajetória de ex-escravos e seus descendentes no período pós-
-abolição levando-a, sem perder a relação com a história do trabalho, a integrar o 
GT da ANPUH “Emancipações e pós-abolição”, formado em 2013.7 Foi a primeira 
coordenadora estadual desse GT entre 2013 e 2015. Isso explica que o associati-
vismo negro, aspecto já presente em sua produção bibliográfica anterior, ganhasse 
ainda maior relevância em sua produção dos últimos anos.

Beatriz Loner deixou dezenas de artigos e de capítulos em coletâneas, indivi-
duais e em coautoria, além de várias coletâneas como coorganizadora e é claro sua 
grande obra autoral, Construção de classe, sem dúvida um clássico da nova historio-
grafia do trabalho. Seria desejável que essa parte de sua obra, dispersa sob a forma de 
artigos e capítulos em coletâneas, pudesse ser reunida em coletâneas, evidenciando 
a coerência e a abrangência de sua contribuição à história do trabalho em geral e 
aos estudos sobre o associativismo em particular. Vivemos um momento em que o 
espírito crítico, a seriedade acadêmica, a generosidade intelectual de Beatriz Loner, 
fazem falta mais do que nunca, o retorno a sua obra e sua perpetuação com novas 
publicações servem para preencher, ainda que parcialmente, esse vazio.
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Socialismo y tradición
clasista en Argentina

Pablo Pozzi

Distintos observadores y visitantes extranjeros a la Argentina han remarcado so-
bre la aparente paradoja de visualizar una izquierda con escaso peso electoral, 

pero con capacidad de movilización y adhesión callejera. Aun cuando el “izquierdis-
mo” no se presente como una tendencia orgánica, en el sentido de partidario, una 
cantidad importante de personas, sobre todo entre estudiantes universitarios e in-
telectuales, se identifican con la izquierda. El punto central no es que los argentinos 
son izquierdistas, o que la izquierda tiene un dinamismo particular. Más bien el tema 
es por qué la izquierda, a menudo críptica, confundida y despistada, siempre concita 
nuevas adhesiones a pesar de ser constantemente reprimida, masacrada y perseguida. 
Parecería como un ave fénix, que se consume o es consumida para renacer de sus ceni-
zas. Desde el anarquismo decimonónico, pasando por el socialismo y el comunismo, 
hasta llegar al auge revolucionario de las décadas de 1960 y 1970, hasta el renacer de 
fines del siglo XX, ya sea como marxistas, anarquistas, peronistas o inclusive radicales 
como Moisés Lebensohn, la izquierda ha sido una presencia constante. 

El diverso y muy variado ideario de izquierda encuentra una temprana y rápida 
inserción social en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX. Muchos de 
los grandes intelectuales argentinos se autodenominaron “socialistas”. La definición 
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de “socialismo” era por demás variada. Incluía desde una visión “humanista”, pasan-
do por los “socialistas utópicos” hasta las diversas variantes marxistas. En ese senti-
do, para muchos era una extensión y profundización del ideario del liberalismo. Lo 
interesante es que en vez de basarse en John Stuart Mill o en Jeremy Bentham op-
taban por las ideas de pensadores como Fourier y Owen y, más tarde, Carlos Marx. 
Como señaló Carlos Rama: “Es preciso notar que en ningún país latinoamericano 
como en Argentina influyó tanto el socialismo utópico sobre los pensadores más 
importantes del llamado período romántico” (RAMA, 1990, p. XIV). 

Al mismo tiempo, el anarquismo y el socialismo tuvieron tempranos círculos 
de adherentes, entre los cuales la labor de Germán Ave Lallemant, Antonio Piñero y 
el Centro Obrero Socialista resultó notable, sobre todo porque reunía inmigrantes 
y criollos. Juan B. Justo hizo una de las primeras traducciones del Kapital, de Marx, 
al español; y diversas agrupaciones obreras argentinas participaron de la Primera y 
Segunda Internacional, y tuvieron representantes en Zimmerwald cuando Lenin 
lanzó la Tercera; el intercambio entre grupos anarquistas a través del Atlántico y el 
continente americano fue una constante; el periódico anarquista Pampa Libre fue 
uno de los de mayor difusión en la zonas rurales de su época; Alfredo Palacios fue, 
en 1905, el primer diputado socialista de América; el comunista Miguel Burgas fue 
electo el primer diputado provincial por Córdoba en 1924 y en 1928 Cañada Verde 
eligió el primer intendente comunista; las sociedades garibaldinas se establecieron 
en buena parte de los pueblos de la Pampa gringa y conmemoraban todos los años la 
toma de Roma por los Camisas Rojas; Henry George y el “georgismo” tuvieron una 
amplia difusión y muchos adherentes; en Noviembre de 1919, el Sindicato de Tra-
bajadores del Transporte Marítimo establecieron una rama de la Industrial Workers 
of the World (IWW) en Buenos Aires con su propio periódico. De hecho, como 
señala David Sheinin, la difusión del izquierdismo en Argentina fue una temprana 
preocupación para el gobierno de Estados Unidos.

Todo lo anterior se dio paralelamente con la consolidación, a partir de la segun-
da mitad de 1850, de una capa de trabajadores urbanos, principalmente artesanales 
y de origen migratorio, que se concentraron mayoritariamente en Buenos Aires y 
en algunos centros urbanos del Litoral, y como resultado de las transformaciones 
capitalistas a raíz de la apertura de los productores agropecuarios a los mercados 
europeos. Al mismo tiempo, había trabajadores manuales y trabajadores agrícolas 
y de manufacturas artesanales precapitalistas en el interior, que generalmente eran 
afroargentinos, mestizos o indígenas, además de criollos. Como parte de esa expan-
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sión el Estado argentino fomentó la inmigración para suplir la necesidad de mano 
de obra barata. Esta “oleada” migratoria, junto con la proletarización de peones y 
artesanos nativos, se combinó para conformar una clase obrera con características 
particularmente argentinas a partir de 1870-1880. La inmigración transformó so-
cial, política y culturalmente la Argentina, y ha sido el principal objeto de atención 
para los estudios sobre los orígenes de la clase obrera. De hecho, como la gran oleada 
inmigratoria se dio al mismo tiempo que el surgimiento de las diversas organizacio-
nes de trabajadores y de la adhesión a diversos idearios de izquierda, la historiografía 
argentina, tanto la liberal como la revisionista, han tendido a pasar por encima la 
génesis de las ideas socialistas. En general, se supone que estas ideas vinieron con 
los inmigrantes que adhirieron a ellas por tradición europeísta. En este sentido el 
ideario de izquierda sería “extranjero” y no habría surgido de un proceso “nacional”. 
Como señaló Ricardo Rojas: “La anarquía que nos aflige ha de ser pasajera. Débese 
a la inmigración asaz numerosa y a los vicios de la inmigración” (ROJAS [1909], 
apud ROMERO 1983, p. 64-67).

La historiografía argentina se ha hecho eco de esta visión. Por ejemplo, para el 
revisionismo, es correcta la apreciación de Rodolfo Puiggrós:

La colonización iniciada en las últimas décadas del siglo pasado in-
trodujo en la Argentina las doctrinas socialistas […] Con la inmigra-
ción recalaron en las playas argentinas el anarquismo y el socialismo 
[…] actuaban dentro de círculos, predominantemente de inmigran-
tes, que resultaban del trasplante a la Argentina de las condiciones 
socioeconómicas de las relaciones de clase de las regiones de Europa 
de donde provenían” (PUIGGRÓS, 1986, p. 39-41). 

Otras tendencias historiográficas coinciden. Así, para el liberal Richard Wal-
ter “a través de la segunda mitad del siglo XIX ciertos inmigrantes trajeron a la Ar-
gentina no sólo sus oficios y habilidades sino también ideas que estaban en conflic-
to con lo que era considerado las tradiciones republicanas”. Y agregaba que si bien 
los “militantes eran una minoría […] ejercían una influencia mayor a sus números” 
(WALTER, 1977, p. 15). Desde el comunismo, Rubens Iscaro, luego de insistir que 
“numerosos grupos de obreros revolucionarios que huían de Europa […] aportaron 
su experiencia y sus ideas, contribuyendo a sentar las bases de la organización obrera 
en la Argentina”, señala que “el proletariado era revolucionario por instinto de clase” 
(ISCARO, 1958, p. 46).
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Variaciones de estas posturas llegan hasta nuestros días. Iaacov Oved, en su 
historia sobre el anarquismo obrero argentino, insiste que: “Las grandes olas inmi-
gratorias que llegaron a la Argentina, trajeron un número considerable de trabaja-
dores conscientes…” (OVED, 2013, p. 42). Juan Suriano y Lucas Poy dicen algo si-
milar.1 Por su parte Hernán Camarero, luego de plantear el surgimiento del Partido 
Comunista como un reflejo de los debates ideológicos de la Segunda Internacional, 
señala que “los comunistas contaban con recursos infrecuentes: un firme compro-
miso y un temple único para la intervención en la lucha social y una ideología reden-
tora y finalista, el marxismo leninismo, que podía pertrecharlos con sólidas certezas 
doctrinales” (CAMARERO, 2007, p. XXI, LIV y LVI). Lo notable es que, más 
allá de la imagen que equipara el comunismo al evangelismo de fines del siglo XX, 
la pregunta nunca es respondida en términos concretos. Ni hablar que no hay una 
explicación de por qué los comunistas tenían más compromiso que los anarquistas 
o los sindicalistas revolucionarios.

Todo lo anterior parecería tener dos criterios subyacentes. El primero es una 
visión cercana a la de Lenin por la cual la ideología siempre debe ser introducida 
en la clase obrera “desde afuera […] Ya que no puede ni hablarse de una ideología 
independiente, elaborada por las mismas masas obreras en el curso mismo de su 
movimiento […]” (LENIN, 2004 [1902], 127-137).

Este modelo analítico simplista se ve reforzado por un cierto anticomunis-
mo, que dificulta el análisis del fenómeno histórico. Al decir de Thompson: “Se 
supone que el comunismo es Algo Malo, el problema es descubrir las motivaciones” 
(THOMPSON, 1978, p. 226). 

Al mismo tiempo, como todo postulado comúnmente aceptado, la visión de 
todos estos historiadores tiene elementos de verdad que se pueden constatar. Es in-
dudable que la inmigración portó consigo ideas y experiencias forjadas en el movi-
miento obrero europeo. Es evidente que muchos de los grandes pensadores socia-
listas y anarquistas no eran nacidos en Argentina. De la misma manera podríamos 
decir que el catolicismo o el liberalismo, al igual que muchas otras ideas y nociones 
culturales, también arribaron a estas costas portadas por individuos que provenían 
de otras latitudes. De hecho, podríamos preguntarnos porqué los inmigrantes res-
pondían a estas ideas, ya que es insuficiente que el proceso de emigración por si solo 

1  Juan Suriano. Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910. Buenos Aires: Ediciones Ma-
nantial, 2001, p, 34. Lucas Poy. Los orígenes de la clase obrera argentina. Buenos Aires: Imago Mundi Ediciones 2014; 
p. 234. Es interesante que tanto Suriano como Poy repiten casi textualmente lo que plantea Oved 36 años antes.
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genera una politización hacia la izquierda. Sin embargo, la suposición historiográfi-
ca es que los inmigrantes respondieron a las ideas socialistas y anarquistas, mientras 
que los criollos se mantuvieron al margen. Pero, como bien demostraron Gastón 
Gori (1965) y Osvaldo Bayer (1973 y 1975), el anarquismo no estaba limitado a 
inmigrantes, sino que encontró eco en un buen número de “criollos”. Lo mismo 
plantean, en cuanto a socialistas y comunistas, Mariana Mastrángelo (2011), Wal-
do Ansaldi (1993). Los tres demuestran el peso de estas ideas fuera de las grandes 
ciudades, particularmente entre obreros rurales. Mastrángelo (2006), por ejemplo, 
relata la recepción de los dirigentes comunistas Jesús y José Manzanelli entre las 
obreras de huelga en 1929 en San Francisco de Córdoba. De hecho, Cañada Verde 
no fue el único pueblo rural donde en 1928 triunfaron los comunistas. Monte Buey 
en el departamento de Marcos Juárez vio también el triunfo de Romano Dradi. El 
proyecto educativo de los criollos comunistas de Cañada Verde contaba con varios 
activistas criollos de pasado anarquista. Y los destacados dirigentes comunistas de la 
década de 1920, Miguel Burgas, Rufino Gómez, los hermanos Manzanelli y Miguel 
Contreras eran todos argentinos nativos criados en pueblos rurales del interior. 

Más allá de dónde provienen las diversas ideologías de izquierda, el problema 
no es dónde se originó tal o cuál idea, sino más bien ¿por qué esta idea fue recep-
cionada y obtuvo adherentes en Argentina ya fueran estos criollos o inmigrantes? 
Como señaló Herbert Gutman para Estados Unidos: “Firmes vínculos familiares y 
de parentesco hicieron posible la transmisión y adaptación de creencias y patrones 
culturales de obreros europeos a una América en pleno proceso de industrializa-
ción”. Aún así, “las distinciones de clase y de ocupación dentro de cada grupo étni-
co también generaron diversos patrones de adaptación cultural, aunque poderosas 
subculturas prosperaron en su seno.” Es así como en un “proceso de rápido cambio 
en la composición de su población asalariada significó que las creencias, rituales y 
costumbres tradicionales repetidamente le dieron forma al comportamiento de los 
distintos grupos obreros” (GUTMAN, 1977, p. 41-43, e 63). En realidad lo que 
señala Gutman es que el proceso de difusión de una idea no sólo depende del “com-
promiso” de algunos esforzados activistas, sino más bien de una relación dialéctica 
entre ideas desarrolladas en base a la experiencia social de otras latitudes, y la propia 
experiencia de los procesos sociales nacionales. En ese sentido, al decir de Thomp-
son, “el intercambio dialéctico entre ser social y conciencia social […] se encuentra 
en el corazón de la comprensión de un proceso histórico dentro de la tradición mar-
xista (1978, p. 289).” Al mismo tiempo, las ideas así transmitidas son resignifica-
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das por la experiencia social de los receptores. Nuestra tendencia es a considerarlas 
como inmutables, cuando en realidad cambian y evolucionan. En otras palabras, si 
bien retienen puntos de contacto y remiten a cuerpo teórico determinado en co-
mún, los significados pueden variar según la experiencia y realidad histórica de los 
grupos sociales que recepcionan estas ideas.

El planteo de Gutman es singularmente útil para la historia argentina, particu-
larmente para comprender por qué el ideario de izquierda tuvo un fuerte impacto so-
bre las tradiciones populares para gestar una cultura nacional con una fuerte impronta 
de términos, valores, significados y significantes, y concepciones que solo pueden ser 
entendidas como “de izquierda” o cuestionadoras del statu quo dominante. En este 
sentido lo que aquí se plantea es que fue emergiendo, entre 1870 y 1920, una cultura 
popular como expresión de estructuras de sentimiento que representaban las expe-
riencias propias de los sectores populares argentinos y que era un sincretismo y adap-
tación entre patrones culturales y creencias de inmigrantes y criollos. 

El concepto mismo de “cultura popular” es por demás complejo e indefini-
do, como bien señaló Stuart Hall (1984). Aquí hacemos referencia al mismo por 
cuanto las formas culturales emergentes en la Argentina de fines del siglo XIX son 
mucho más indefinidas de lo que puede transmitir la pertenencia a un sector so-
cial único. En este sentido, “esta definición contempla aquellas formas y actividades 
cuyas raíces estén en las condiciones sociales y materiales de determinadas clases; 
que hayan quedado incorporadas a tradiciones y prácticas populares” (HALL apud 
SAMUEL, 1984, p. 103). La desventaja del concepto es su imprecisión; la ventaja, 
en cambio, reside en su énfasis en la tensión continua con la cultura dominante. Así, 
es más abarcador que una cultura obrera a secas, y pone énfasis no tanto en el sector 
social sino en el conjunto de los dominados para “examinar el proceso por medio 
del cual algunas cosas se prefieren activamente”. En el caso argentino de lo que se 
trata es de resaltar que el proceso de relación entre tradiciones y conflictividad ge-
neró formas culturales difusas, compartidas por sectores cuyas relaciones sociales de 
producción y vínculos con la cultura dominante eran muy distintas. Esto explicaría 
cómo diversos tipos de trabajadores, campesinos, empleados, profesionales e inclu-
sive pequeños comerciantes compartieron léxicos, códigos, expresiones culturales y 
significantes en contraposición a los dominantes. Al mismo tiempo, resalta que la 
cultura dominada emergente es mucho más difusa y porosa que una cultura clasista.

Esta cultura popular se forjó en un crisol de conflicto social, a partir de tradi-
ciones que la antedataron, en contraposición a la de los sectores dominantes. Esta 
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relación dialéctica conformó una nueva cultura popular que expresaba e interpreta-
ba un fuerte nivel de conflictividad social, y se vio reflejada en los diversos idearios 
de la izquierda europea para forjar un “sentido común” propio de esta sociedad. Así, 
el ideario izquierdista, en Argentina, fue dialécticamente resignificado y apropia-
do de manera que fue percibido como un comportamiento “correcto”. Este sentido 
común “de izquierda” desarrolló características propias a partir de un proceso so-
ciohistórico específico, que si bien tenía puntos de contacto con sus símiles euro-
peos contenía sus particularidades. Como señaló Gutman:

Los hombres y mujeres que venden su trabajo a un empleador traen 
más que su presencia física a una nueva o cambiante situación labo-
ral. Lo que traen a la fábrica depende, en gran parte, en su cultura de 
origen, y cómo se comportan es moldeado por la interacción entre esa 
cultura y la sociedad en particular en la cual ingresan. […] La cultura 
y la tradición, que se remontan muy atrás en tiempo histórico, le dio 
coherencia a su furia (GUTMAN, 1977, 18-62).

A partir de lo anterior el historiador debería plantearse una serie de preguntas: 
¿La cultura de los obreros argentinos “determinó” el predominio de ciertas prácticas 
por encima de otras? ¿Sería esto la causa del auge y decadencia del comunismo en las 
décadas de 1930 y 1940? ¿El populismo peronista sería entonces una resignificación 
de patrones culturales izquierdistas en evolución? ¿No sería más lógico considerar 
que existen elementos de continuidad político-cultural dentro de un contexto de 
rupturas de adhesión y resignificación de contenidos ideológicos culturales? ¿No 
habrán conservado, aquellos que durante la década de 1930 construyeron “estruc-
turas de sentimiento” de tintes izquierdistas, las mismas características durante las 
décadas siguientes?

Estos planteos implican una aproximación inductiva, con todo lo que eso sig-
nifica como problema a comprobar. Como expresó Carlo Ginzburg: “El motor de 
la pesquisa […] no es la contraposición entre lo ‘verdadero’ y lo ‘inventado’ sino la 
integración puntualmente señalada en toda ocasión, de ‘realidades’ y ‘posibilida-
des’” (GINZBURG, 2010, p. 439). En realidad, más que una constatación lo que 
encontramos son pistas cuya explicación más probable debe ser aceptada hasta que 
encontremos una mejor que contemple el conjunto de los fenómenos observados. 
Desde esta perspectiva la cultura es un sistema significante (que comprende señales 
y signos específicos) a través del cual un orden social se comunica, se reproduce, 
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experimenta e investiga. En cuanto al término “izquierda”, no necesariamente es 
sinónimo de revolucionario. Desde esta perspectiva, en la izquierda existen múlti-
ples variaciones. Por otro lado, para el común de la gente “la izquierda” es más una 
noción actitudinal que una definición ideológica precisa. En la acepción popular las 
fronteras entre izquierda, progresismo y liberales reformistas son bastante borrosas. 
En cambio, para los militantes estas definiciones son más taxativas por cuanto ha-
cen no sólo a la construcción orgánica sino a la propia identidad. Por ende, el ser 
“de izquierda” no sería una posición fija sino un proceso dinámico con evolución 
histórica. Así el “ser de izquierda” es más una noción cultural, una estructura de 
sentimiento al decir de Raymond Williams (2003), que una precisión ideológica o 
siquiera de una praxis política. 

En el caso argentino, un elemento notable es que la intuición que reflejó José In-
genieros cuando señala que “los modos de pensar no son la causa, sino el producto de 
los modos de vivir y del momento histórico-social en que aparecen”. En cierto senti-
do Ingenieros acordaba con la visión del Partido Socialista, que en su manifiesto del 
Primero de Mayo de 1909, aseveraba que: “El movimiento obrero argentino es obra 
de hombres nacidos aquí y en otros países, como tiene que ser toda sana actividad co-
lectiva en un país cosmopolita” (INGENIEROS, apud ROMERO, 1983, p. 64-67). 
Así, coincidiendo con Gutman, no es tanto la labor “del partido y los activistas” o los 
aciertos de “la línea política”, lo relevante sino más bien cómo estos se articulan con una 
realidad, una tradición y una experiencia social en un momento histórico determinado.

Las diversas expresiones culturales argentinas registran la intensidad del con-
flicto social desde la Independencia en adelante. La tradición clasista surge instaura-
da a partir de las guerras civiles argentinas decimonónicas y las montoneras, donde 
el conflicto se expresaba a través de cuentos (el contraste entre la vida mitificada del 
gaucho y la vida civilizadora urbana), consignas como “Civilización o Barbarie”, el 
folklore y la poesía gauchesca como el Martín Fierro. En sí todo esto no tiene bases 
socialistas y por el contrario tiende a una visión y propuesta de un pasado cuasi 
idílico (expresado en mucho de la literatura gauchesca), pero si deja asentada una vi-
sión/noción cultural por la cual la burguesía emergente es destructora de un modo 
de vida y de un “pueblo”.  

El mejor ejemplo, indudablemente, es José Hernández con el poema nacional 
“Martín Fierro” ([1876-79], 2003). Allí son numerosas las expresiones de esa anti-
nomia entre el trabajo y el poder social, tanto en cuanto al valor de trabajo, como al 
papel del estado y la autoridad:
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Dende chiquito gané
la vida con mi trabajo,
y aunque siempre estuve abajo
y no sé lo que es subir
también el mucho sufrir
suele cansarnos, ¡barajo!”
VI, 875

A mí el juez me tomó entre ojos
En la última votación-
Me le había hecho el remolón
Y no me arrimé ese día-
Y él dijo que yo servía
A los de la esposición.”
III, 345

Hernández refleja un sentir del gauchaje de la época y “toma partido por la ple-
be” (HERNÁNDEZ, 2003, p.10), aunque lo escriba para que civilicen al gaucho2, 
y lo que demuestra es un conflicto social donde el Estado (jueces, militares, políti-
cos) son instrumentos en manos de los ricos que destruyen la vida pacífica (y cuasi 
idílica) del trabajador tomado como repositorio de la dignidad humana, dejando 
tras de sí solo sufrimiento. Esta visión a su vez cobró vida y se transmitió oralmente 
de generación en generación a través de la payada y del cancionero popular como 
cuando Atahualpa Yupanqui, cantaba

Las penas y las vaquitas 
se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros; 
las vaquitas son ajenas.3

Con ciertas variaciones los mismos conceptos se repiten en la música popular 
como el tango. Por ejemplo, el poeta y letrista Celedonio Esteban Flores en su tan-
go Pan (1932) realiza una severa crítica a la miseria surgida en estos años:

2  “Carta de José Hernández a los editores de la octava edición”, Martín Fierro, op. cit., 27.
3  “El arriero va”, letra y música Atahualpa Yupanqui, cantada por primera vez el 27 de diciembre de 1944. No era 
un accidente que Atahualpa Yupanqui, al igual que muchos otros folkloristas, fuera un conspicuo miembro del 
Partido Comunista Argentino.
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Él sabe que tiene para largo rato,
la sentencia en fija lo va a hacer sonar,
así -entre cabrero, sumiso y amargo-
la luz de la aurora lo va a saludar.
 
Quisiera que alguno pudiera escucharlo
en esa elocuencia que las penas dan,
y ver si es humano querer condenarlo
por haber robado... ¡un cacho de pan!...
 
Sus pibes no lloran por llorar,
ni piden masitas,
ni chiches, ni dulces... ¡Señor!...
 
Sus pibes se mueren de frío
y lloran, hambrientos de pan...

Y la primera estrofa del Tango Al pie de la Santa Cruz, con letra de Mario Bat-
tistella y música de Enrique Delfino, cantada por Carlos Gardel, expresa la situación 
viviente en esa época.

Declaran la huelga,
hay hambre en las casas;
es mucho trabajo
y poco el jornal.
En ese entrevero
de lucha sangrienta,
se venga de un hombre
la ley patronal.
Los viejos no saben
que lo condenaron,
pues miente piadosa,
su pobre mujer.
Quizás un milagro
le lleve el indulto
y vuelva a su casa
la dicha de ayer.

Según Juan Suriano “las adaptaciones de los ritmos populares como la milon-
ga y el tango, que parecen haber tenido una relativa aceptación entre los sectores 
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populares cercanos al anarquismo […]” (SURIANO, 2001, p. 159). Es discutible 
si fue un accidente o un mero recurso propagandístico que la milonga y el paya-
dor tuvieran toda una veta anarquista. Asimismo, que la aceptación fuera “relativa” 
no quita que tuviera eco entre los trabajadores. El punto es que la incorporación 
del anarquismo y el socialismo como acepciones positivas (más allá de sus postula-
dos filosóficos) a las estructuras de sentimiento popular provenía no tanto de una 
“importación” de ideas extranjeras sino de la fusión y resignificación de tradiciones 
culturales previas con otras que vienen de Europa pero que, como han señalado dis-
tintos estudios de la inmigración, no son las mismas que en Europa ya que el mismo 
proceso inmigratorio conlleva la propia resignificación de éstas.4

Esta estructura se resignifica en la fusión de tradiciones clasistas traídas por 
la inmigración que son todas reincorporadas en el proceso de proletarización para 
ir generando un espíritu y una cultura donde el rebelde es visto como algo po-
sitivo por cuanto es defensor de la vida, la dignidad y la libertad. Como señaló 
Williams: “La idea de rebelde aún lleva en su seno una fuerte valoración positiva, 
aunque de hecho los rebeldes son pocos” (WILLIAMS, 2003, p. 94-98). Así, la 
formación de la clase obrera conlleva una noción de lucha social que, a través del 
anarquismo y del socialismo, evoluciona hacia un sentido común, donde lo popu-
lar equivale a un mundo igualitario, sin explotados ni explotadores. La tradición 
de luchas populares y de rebelión se ve así incorporada a las estructuras de sen-
timiento conformando un desafío al consenso hegemónico propuesto/impuesto 
por la clase dominante. Por ejemplo, el folklorista “orillero” José Larralde señaló 
en dos entrevistas:

Me acuerdo cuando Perón estaba prohibido, decían que yo era pe-
ronista. Cuando Perón pudo entrar, yo era comunista. Después era 
anarquista, después desestabilizador, ahora contestatario y no sé 
cuántas cosas más. Nadie dice que soy un tipo que anda y se mete 
donde la gente se caga de hambre, y yo solo predico el uno por ciento 
de la realidad argentina porque no lo puedo decir todo. Entonces, cla-
ro, dicen ‘este tipo es zurdo’. También me señalaron como nacionalista 

4  Véase por ejemplo el interesante trabajo de Roland Sarti. Long Live the Strong. A History of Rural Society in the 
Appenine Mountains. Amherst, Mass.: UMASS, 1985. Y también James Green. Death in the Haymarket. New 
York: Anchor Books, 2006. Una de las cosas interesantes que señala Green es que Albert Parsons, el principal 
dirigente de los Mártires de Chicago no solo era de una familia que había emigrado a América en época colonial, 
sino que había combatido por el Sur en Guerra Civil. Si bien ha sido sindicado como anarquista, en realidad su 
ideología era una mezcla del radicalismo artesanal painita, del socialismo marxista, y del anarquismo, ejemplifi-
cando lo queremos decir en cuanto a fusión de ideas de Europa con tradiciones americanas. 
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extremo. Yo digo que eso lo hacen de mediocres que son, porque no 
tienen cómo refutarte. Del mismo modo lo rotularon a Martín Fierro 
(Hoy sería comunista). Antes era mal entretenido5

En mi canto siempre hay rebeldía porque yo siempre fui un hombre 
muy difícil. Tan es así que los antiguos patrones –casi todos eran in-
gleses- me decían que yo era anarquista, que sublevaba a la gente, pero 
simplemente porque hacía números y veía que no nos pagaban ni la 
miseria que estaba acordada. Pero se extrañaban cuando llegaba al es-
critorio diciendo: ‘O me paga más o me voy’. Ellos te echaban cuan-
do querían, pero se extrañaban de que uno tomara la iniciativa […]. 
(LARRALDE, 1993, p. 127-141).6

El rechazo de Martín Fierro al estado y al terrateniente es una crítica al pro-
ceso de proletarización, o a la explotación en las canciones de Atahualpa Yupanqui 
y de José Larralde. A la vez este rechazo tiene fuertes puntos de contacto con la 
propuesta de la sociedad anárquica (o sea autogestionaria sin estado, con absoluta 
libertad y libre albedrío) y con el igualitarismo socialista por el cual es Estado es un 
instrumento de dominación y las elecciones la forma de seleccionar cuál burgués te 
va a explotar. De esa manera se genera una especie de fusión de significados donde 
los términos gaucho-peón-obrero-pobre-popular son parte del mismo mundo de 
significantes contrapuestos a terratenientes-burgueses-oligarcas-explotadores. En 
esta dicotomía, repetida en una multiplicidad de formas culturales populares, se ge-
nera una estructura de sentimiento que permite equiparar “socialismo” a “dignidad”, 
dotándolo de valores populares considerados como positivos. Así, la expresión po-
pular auto referencial “nosotros los negros”, se convierte en una referencia a obreros, 
pero anclada en nociones de esclavitud racial y tamizada por las numerosas referen-
cias de los sectores dominantes a los migrantes del interior argentino entre 1930 y 
1960 como “aluvión zoológico”, “cabecitas negras”, “morochaje”. 

Esto contribuye a explicar que José Olmedo, peón rural, fuera el primer co-
munista electo intendente, ya que Cañada Verde se hallaba en lo que fue la zona 

5  José Larralde, canto prohibido – por Andrés Hidalgo Folklore - Argentina. Noticia de  ARGENTINA 
FOLKLORE. Disponible en: http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/Jose-Larralde-canto-prohibido-Por-
-Andres-Hidalgo-Folklore-Argentina/580. Un “orillero” es una persona que vive en las orillas del río (o del mar) 
o sea en los arrabales y barriadas más humildes.
6  Entrevista con José Larralde. Publicada en El Bosque nº 6, septiembre-diciembre 1993, pp. 127-141. Disponible 
en: https://javierbarreiro.wordpress.com/2011/09/26/entrevista-con-jose-larralde/ 

http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/Jose-Larralde-canto-prohibido-Por-Andres-Hidalgo-Folklore-Argentina/580
http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/cat/argentina-folklore/1
http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/cat/argentina-folklore/1
http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/Jose-Larralde-canto-prohibido-Por-Andres-Hidalgo-Folklore-Argentina/580
http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/Jose-Larralde-canto-prohibido-Por-Andres-Hidalgo-Folklore-Argentina/580
https://javierbarreiro.wordpress.com/2011/09/26/entrevista-con-jose-larralde/
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de influencia del periódico anarquista Pampa Libre. Lo que aparentan ser rupturas 
pueden también tener continuidades subyacentes. Es así como el ideario critico de 
los grandes terratenientes y comerciantes, que representaron hombres como José 
Gervasio Artigas, Felipe Varela y Simón Luengo, encontró eco en el anarquismo y el 
socialismo, y luego en el comunismo, y también en el peronismo. Cada uno represen-
taba una ruptura ideológica con las otras tendencias, pero al mismo tiempo expresa-
ban una continuidad en cuanto a estructuras de sentimiento ancladas en nociones de 
libertad y dignidad, y una reivindicación de la gente común frente a “los poderosos”. 
Por eso el paso de individuos de una tendencia a otra se realizó exento de traumas y 
con una naturalidad que de otra manera sería sorprendente o contradictoria.

Parte del problema de rastrear el proceso de conformación de una cultura tiene 
que ver con que sólo la podemos comenzar a percibir inductivamente. O sea, queda 
clarísimo que la difusión de conceptos y expresiones de izquierda es algo masivo en 
la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, esos conceptos y 
expresiones, si bien comparten el vocabulario político con los trabajadores europeos, 
los significados y significantes no son idénticos; de hecho, se encuentran resignifica-
dos por el proceso social y las tradiciones populares argentinas que le dan contenidos 
propios. Esto nos lleva a suponer que existió un proceso social y cultural en el siglo 
anterior vinculado a la formación de la clase obrera argentina. Hacia 1920, habiéndo-
se concretado la formación de la clase obrera argentina, las estructuras de sentimien-
to que existían “en solución” durante el medio siglo anterior, se habían sedimentado. 
El lenguaje político popular y cotidiano, se encontraba plagado de imágenes que solo 
pueden ser entendidas como “de izquierda”. Esto más allá de la tendencia política a la 
que adscribía el que la enunciaba. Que este lenguaje se encontraba ya sedimentado se 
puede percibir en el hecho de que es recurrente más allá de la tendencia política a la 
que adscribía el que la enunciaba. Por ejemplo, uno de los fundadores del trotskismo 
en Argentina, Liborio Justo recuerda un afiche de la Iglesia Católica que decía:

Concurra a pedir por la justicia social
Misa y comunión de hombres a las 10 horas
Iglesia del Salvador (Callao y Tucumán) ( JUSTO, 2007, p. 102).
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Y el periódico liberal La Voz de San Justo (Córdoba):

la patronal especula con el hambre y la falta de ahorro de los obreros 
para que poco a poco los carneros retornen a la majada […] pero no 
olviden ellos que no lograrán dignificarse ante la sociedad como se 
dignifica el obrero en esta lucha de justísima de reivindicación (apud. 
MASTRIANGELO, 2006, p. 138).

El mismo tipo de cuestión es expresada por la Memoria del Ejercicio Económico 
de 1932 de la ciudad de San Francisco, donde el intendente “georgista” Serafín Tri-
gueros de Godoy señalaba que:

La sociedad ha llegado ya al extremo de la curva ascendente a que la 
impulsara el capitalismo, bajo la falsa experiencia del ejercicio de la 
democracia. […] Bajo espejismos cambiantes los que han impuesto y 
siguen imponiendo directivas al mundo y la sociedad son los tentácu-
los del capital […] hacerle pagar a los ricos ya que todo lo tienen y de 
todo se van apropiando poco a poco, a costa del que trabaja y produce 
[…].7

Ninguno de los tres casos mencionados podría ser tildado de socialista o 
anarquista. De hecho, Trigueros de Godoy era un político vecinalista aliado con 
los radicales “rojos” de la provincia de Córdoba. El léxico, la terminología, de los 
tres ejemplos dan una pauta del ideario de izquierda que se había fusionado con las 
tradiciones sociales para generar una cultura contestataria aceptable a nivel popular.

Es precisamente esta cultura la que genera que la opción ideológica de izquier-
da se tome como algo normal, o sea como un subproducto de una realidad social. 
No es entonces solamente una cuestión de la labor “esclarecedora” de los activistas 
politizados, sino más bien que el interpelado reconoce en el discurso de éstos su 
propia realidad. Por ejemplo, según el anarquista Ángel Borda:

Me dirigí a la zona de San Pedro […] realizando diversas tareas  […] 
observando y participando a mi modo del intenso movimiento obre-

7  Memoria del Ejercicio Económico de 1932. Presentada al Honorable Concejo Deliberante con fecha 14 de junio 
de 1933 por Intendente Municipal Sr. Serafín Trigueros de Godoy. Municipalidad de la Ciudad de San Francisco 
(Provincia de Córdoba), 1934; pp. 30 y 7. Trigueros, que adhería a las ideas de Henry George, fue intendente de 
San Francisco cinco veces reteniendo durante tres décadas el apoyo de las mayorías populares.
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ro de la época, de la agitación por la revolución rusa  […] Yo estaba 
muy confundido y desorientado ideológicamente y buscaba mi cami-
no a través de la rebeldía  […] En esas circunstancias y en ese clima de 
fervor social, alguien me dijo que la revolución social había estallado 
y se habían visto paisanos de a caballo con la bandera roja  […] e in-
gresé en La Forestal con el propósito de contribuir a esa lucha por la 
destrucción del capitalismo (BORDA, 1977, p. 14).

Lo notable del planteo de Borda es que “la rebeldía” era anterior a la ideología 
y que al mismo tiempo era anticapitalista. En cierto sentido su expresión tiene fuer-
tes resonancias con lo que anteriormente señala José Larralde. Al mismo tiempo, 
la izquierda era una presencia constante ya que existía un “clima de fervor social” y 
su ideología política emerge de las estructuras de sentimiento que lo motivan po-
niendo fin a su “desorientación”. Quizás el aspecto más interesante es que Borda fue 
un militante ducho y de larga trayectoria, y que no explica su politización como 
resultado ni de teorías ni de propaganda política sino como un emergente de una 
realidad social que se plasma en sentimientos.

Lo que se da es una especie de sincretismo que sienta las bases de una noción 
cultural de socialismo –en el sentido de Raymond Williams—que va a ser singular-
mente argentino (entendido esto no como una cuestión de espíritu nacional sino 
como un producto de un proceso sociocultural determinado), que por un lado per-
mea las estructuras de sentimiento social y que por otro va a ser más popular en el 
sentido de la imprecisión teórica y conceptual dotándolo de una plasticidad donde 
las múltiples variedades ideológicas se pueden reivindicar socialistas incluyendo a 
personajes como el oligarca Federico Pinedo o al estanciero Guillermo Estévez Boe-
ro, e inclusive golpista de 1955 Américo Ghioldi. A su vez esto genera una solidez a 
través del tiempo y una dilución conceptual de ese ideario ya que puede ser tomado 
e incorporado por las más variadas tendencias políticas.

Una de las cuestiones más interesantes es que para muchos de estos obreros “de 
izquierda” las fronteras sociales entre obreros industriales y otros sectores humildes 
eran más que difusas. Peones rurales, maestros, zafreros, empleados, sirvientes do-
mésticos, lavanderas y tantos otros son considerados parte de la clase trabajadora. Al 
mismo tiempo, las fronteras entre las diversas ideologías son también bastante po-
rosas: Varone pasa del anarquismo al comunismo; Cruz Escribano (1982) se declara 
anarquista y más tarde peronista sin nunca dejar de considerarse anarquista; Tri-
gueros pasa del georgismo al peronismo; Pedro Milesi oscila entre el anarquismo, 
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el comunismo, el trotskismo y el sindicalismo revolucionario. Ninguno de ellos se 
sintió obligado a justificar o explicar sus cambios; de hecho, lo que podemos supo-
ner es que no los consideraban cambios sino formas orgánicas de continuar lo que 
para ellos era un comportamiento correcto en cuanto a la dignidad del trabajador 
y la lucha por la libertad. A su vez esto explicaría por qué en la década de 1930, la 
Federación Obrera Local, del suroeste de la provincia de Córdoba, liderada por co-
munistas, socialistas y anarquistas, organizó 68 sindicatos locales en 28 localidades 
tales como Hernando, Alejandro Roca, General Cabrera, La Carlota, Adelia María 
y Elena. Al mismo tiempo el Partido Comunista en la zona organizó numerosas 
“Asociaciones Comunistas Femeninas” en pueblos rurales.

El problema es que los individuos integran, pero no son los grupos sociales, y 
éstos últimos son mucho más que la mera suma de sus partes. Al convertirse en un 
colectivo se convierte en más que la mera sumatoria de identidades individuales, 
para constituirse en algo vivo, en permanente movimiento. De hecho, es una cla-
se social. Si bien esta categoría puede ser inacabada o simplemente tratarse de un 
fenómeno social tan vivo y tan en movimiento que su dialéctica hace difícil hacer 
un retrato acabado. Y ese retrato se lo puede percibir en los grupos colectivos más 
pequeños y aun en individuos que lo componen. Su lenguaje y vocabulario son reco-
nocidos como algo “no extraño”; o sea, como parte de la cultura local. En realidad, 
tanto la cultura como la consciencia son algo complejo y difícil de ver pero que 
se puede percibir. Como señaló Ginzburg: “Explicar estas analogías mediante la 
simple difusión de arriba abajo, significa aceptar sin más la tesis, insostenible, según 
la cual las ideas nacen exclusivamente en el seno de las clases dominantes” (GIN-
ZBURG, 1981, p. 215).

La cohesión de una clase emerge de sus relaciones sociales, se forja en contra-
posición y en conflicto, o sea en un “nosotros y ellos”. El resultado no es una opción 
“socialista” sino un “sentido común” de un mundo “como debería ser”. Como señaló 
Raymond Williams: “La encarnación e ilustración más poderosa de la imagen de la 
hermandad del hombre se dio en el movimiento obrero y el pensamiento que con-
dujo al socialismo” (WILLIAMS, 2003, p. 111).

La teoría socialista así apunta a dar expresión e interpretación a ese sentido 
común obrero y popular. Así, la cultura popular en Argentina siempre va a tender a 
ser de izquierda radical y la izquierda siempre va a evocar resonancias positivas entre 
los obreros. Aquí se encuentra la clave de la temprana adhesión popular y luego a 
la subsistencia de expresiones políticas izquierdistas, ya sean anarquistas, marxistas 
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o populistas—más allá de la represión y de sus indudables desaciertos y traiciones. 
Cada nueva generación incorpora experiencias y tradiciones, o sea costumbres, cla-
sistas sin fisuras, aunque estas sean contradictorias. Todas estas tuvieron sus orígenes 
no tanto en la importación de ideas sino en que los trabajadores reconocieron en 
ellas una representación de su realidad, al igual que lo hicieron en la música o en la 
poesía popular. Las ideas garibaldinas, anarquistas, socialistas, comunistas, peronis-
tas y guevaristas fueron así una expresión de una realidad social que resurgieron una 
y otra vez a partir de un “sentido común” anclado en la cultura popular.
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Memórias dos mundos do trabalho e diálogo 
historiográfico com Beatriz Loner

uma “thompsoniana dos trópicos”

Diorge Alceno Konrad

Se não falha a memória, conheci BEATRIZ ANA LONER no Seminário sobre 
os 70 Anos da Revolução Soviética, ocorrido na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), em 1987. Da militância em movimentos sócio-políticos 
e sindicais, e de eventos como este, surgiria o artigo “Revolução Soviética: impac-
tos nos movimentos sociopolíticos e o anticomunismo na imprensa”, escrito a seis 
mãos com Glaucia Vieira Ramos Konrad e Rafael Lameira, publicado em História: 
Debates e Tendências, em 2007, vinte anos depois daquele evento, quando comecei 
a conviver com nossos ícones da historiografia do trabalho no Rio Grande do Sul, 
Sílvia Petersen e a própria Beatriz. Foi neste evento que tive o impacto dos sujeitos 
dos mundos do trabalho, como Eloy Martins e João Batista Marçal, com palestras 
marcantes sobre suas trajetórias no Movimento Operário, bem como nas pesquisas 
e elaborações em torno da militância sindical e política.

No mesmo ano de 2007, se realizou em Pelotas, de 8 a 11 de outubro de 
2007, a quarta edição das Jornadas do GT Mundos do Trabalho do Núcleo RS 
da ANPUH, que, juntamente com o Curso de Mestrado em Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Núcleo de  Documentação Histórica 
(NDH), debateu “A pesquisa do trabalho; os 90 anos da Revolução Russa e do ciclo 

8
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de Greves Gerais de 1917 no Brasil” em um evento com comunicações sobre méto-
dos de pesquisa ou sobre trabalho.  

Na organização do evento, Beatriz Loner e jovens pesquisadores, num grande 
público prestigiando as conferências “As greves na trajetória da classe trabalhadora 
brasileira” com Marcelo Badaró, Mattos  (UFF), “O projeto de pesquisa em His-
tória” com Silvia Petersen (UFRGS) e “A revolução de outubro e os trabalhado-
res, com Raul Pont,  além das mesas-redondas: 1) História do Trabalho: enfoques 
e fontes”, com Adhemar Lourenço da Silva Jr.  - UFPel e Benito Bisso Schmidt  - 
UFRGS; 2) “Ciclo de greves gerais de 1917-1919”, com César Queirós – UFAM, 
Beatriz Loner  - UFPel e Adhemar Lourenço da Silva Jr. - UFPel; 3) “Pesquisas e 
enfoques em sociologia do trabalho” com Fernando Cotanda  - UFRGS e Lorena 
Holzman – UFRGS e; 4) Impactos da Revolução Russa, com mais uma referência 
entre os historiadores do Rio Grande do Sul, Luiz Dario Teixeira Ribeiro (UFRGS) 
e que também palestrou no evento da UFRGS de 1987.

Nesta última mesa-redonda estava eu, exatamente duas décadas depois, reen-
contrando o tema e parte daqueles que prestigiei em Porto Alegre, como jovem es-
tudante de História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), então moni-
tor na área de História do Brasil, professores e pesquisadores que aprendi a respeitar 
pelas suas trajetórias acadêmicas, especialmente por influenciarem nas escolhas 
futuras em torno da história social do trabalho e das pesquisas sobre movimentos 
sociais e políticos do Brasil e do Rio Grande do Sul Contemporâneos. Entre co-
municações e palestras, a convivência fraterna e o debate acadêmico franco, mesmo 
durante as confraternizações durante a primavera pelotense.

O convite para o evento, vindo justamente de Beatriz Loner8, entre dezenas 
de correspondências que trocamos ao longo da vida: “Oi, Diorge, tudo bem? Esta-
mos tentando organizar as quartas jornadas do nosso GT aqui em Pelotas. Queria 
te convidar para participar de uma mesa, junto com o Dario da UFRGS para falar 
sobre o impacto da Revolução Russa no Brasil ou no mundo (aí, você escolhe), a 
propósito dos 90 anos dessa efeméride.” O convite, imediatamente aceito, teve, nas 
mesmas IV Jornadas do GT Mundos do Trabalho, orientandos meus de graduação 
e de iniciação científica apresentando comunicações correlatas ao evento, como Ju-
liano Palm (“Relação/Formação de Classe na Festa do Trabalho em Santa Maria”), 
Juliano Palm e Henrique Cignacchi (Quem quer que quem esqueça de que? - A 

8  Cf. Quartas Jornadas. E-mail enviado em 18/08/2007.
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Greve dos Ferroviários de 1917 em Santa Maria’) e Rafael Fantinel Lameira (“A luta 
de classes e o Golpe Civil-Militar de 1964”).

Só o tema do evento de 1987 resultaria nos seguintes trabalhos em que esti-
ve envolvido: a mediação do debate “Os 90 Anos da Revolução Russa”, no projeto 
Cultura na SEDUFSM (2007), com a participação de Luiz Dario Teixeira Ribeiro 
(UFRGS), Glaucia Vieira Ramos Konrad e Sérgio Prieb (UFSM); o artigo “Anti-
comunismo, Revolução Russa, Guevara e Guerra Fria”, no Portal Vermelho (2007); 
o artigo “O Impacto de 1917”, publicado no Diário de Santa Maria (2008), com 
Juliano Palm e Henrique Cignacchi; a conferência “A Revolução Russa e suas he-
ranças” na XVII Semana Acadêmica de História (2104) da Universidade de Pas-
so Fundo (UPF); o artigo “Revolução Soviética no Diário do Interior”, publicado 
no Diário de Santa Maria (2018), decorrente de uma comunicação conjunta com 
Glaucia Konrad no IX Encontro de Pesquisadores do Arquivo Histórico Municipal 
de Santa Maria (AHMSM) no ano anterior; orientação do Trabalho de Conclusão 
de Graduação “Guerra Fria Pré-1945?: uma amostragem das intervenções estran-
geiras na Revolução Soviética de 1917” (2019) de Renan do Amarante Gonçal-
ves; a mesa redonda “O impacto na educação após os 100 anos da Revolução Russa” 
com Camila Marques (IFG) e Magda Furtado (Colégio Pedro II) no 10º Seminário 
Nacional de Educação, organizado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica  (SINASEFE) e ocorrido em Santa 
Maria (2017); a mesa redonda “Mundos do Trabalho e Revolução Russa”, no Se-
minário “100 anos da Revolução Russa: análises e perspectivas”(2017) com Glaucia 
Vieira Ramos Konrad, Laura Senna Ferreira, Maria Beatriz Oliveira, Sérgio Prieb 
e Eduardo Cardoso, pesquisadores respectivos das áreas de Arquivologia, Ciências 
Sociais, Direito, Economia e  Geografia da UFSM, em evento organizado pela Se-
ção Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM); na palestra “A Revolução Russa 
e seus reflexos no Movimento Operário Brasileiro” no Seminário “Teoria e prática 
revolucionária e: o Centenário da Revolução Russa”, realizado pela Fundação Uni-
versidade de Rio Grande (FURG); além de programas de rádio e entrevistas com os 
temas “A Atualidade da Revolução Russa” (2017), “100 Anos da Revolução Russa” 
(2017), entre outros.

De 1987 até 2018, minha convivência com Beatriz Loner foi intensa e de res-
peito mútuo, mesmo quando divergíamos, pois sabíamos que na diversidade havia 
o salto da unidade para batalhas conjuntas. Foi assim na construção da Regional 
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Rio Grande do Sul da chapa de oposição. vitoriosa nas eleições de 1998, “Ganhar 
o ANDES para não perder a Universidade”. De 1998 a 200, quando dirigimos o 
ANDES – Sindicato Nacional, tendo Renato de Oliveira como presidente nacional 
e Lígia Chiarelli como presidenta regional, reunimos correntes distintas do sindi-
calismo para construir uma unidade de oposição à, até então, hegemônica corrente 
que dirigiu a entidade desde a sua criação!

Esta reaproximação, foi o início de uma retomada mais intensa, cuja ponte foi 
minha inserção no doutoramento em História Social do Trabalho, na Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), em 1999. Ali, em Campinas, São Paulo, em 
16 de março do ano seguinte, se realizaria a primeira reunião a fim de constituir o 
GT de História do Trabalho, na Sala 12-A do Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas, coordenada por Cláudio Henrique de Moraes Batalha. Este evento, com mi-
nha participação, além de Glaucia Vieira Ramos Konrad, Michael Mcdonald Hall, 
Armando Boiro Jr, Marco Aurélio Garcia, Dainis Karepovs, Alexandre Fortes, An-
tônio Luigi Negro, Paulo Fontes, Arthur Renda Vitorino, Ana Paula Palamartchuk 
e outros, consolidaria a criação do GT Nacional da área no mesmo ano, o qual teria 
como primeira coordenadora, justamente Beatriz Loner, entre 2000 e 2002.

A organização correlata no Rio Grande do Sul, com Beatriz Ana Loner, Sílvia 
Regina Ferraz Petersen, Adhemar Lourenço da Silva Jr, Benito Bisso Schmidt, Re-
gina Célia Lima Xavier, Isabel Aparecida Bilhão, Evangelia Aravanis, Artur Duarte 
Peixoto, Clarice Gontarski Speranza e outras pesquisadoras e pesquisadores, forma-
ria o núcleo básico do GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS. 

No retorno meu e de Glaucia ao Rio Grande do Sul, em 2002, após pesquisas 
no Arquivo Edgar Leuenroth (AEL) da UNICAMP, além de diversos arquivos em 
São Paulo e Rio de Janeiro, passaríamos a integrar este Grupo de Trabalho, com reu-
niões administrativas e discussões de artigos, teses, dissertações etc., sobre a história 
social em torno dos mundos do trabalho. Mas sem uma sede para tal, nos reuníamos 
em bares de Porto Alegre, até que a seção estadual da ANPUH adquiriu sede pró-
pria na capital do estado.
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Figura 1: Reunião do GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS, em 27 de janeiro de 2005, em Porto Alegre 
– RS.  Da esquerda para a direita, no sentido horário: Regina Xavier, Beatriz Loner, Artur Peixoto, Isabel Bi-
lhão, Diorge Konrad, Glaucia Ramos Konrad, Benito Schmidt, Sílvia Petersen, Adhemar da Silva Jr e Clarice 
Speranza. Fonte: Acervo Pessoal de Glaucia e Diorge Konrad. 

Constituído o GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS, Beatriz Loner foi 
sua coordenadora de 2004 a 2006, ocasião em que participou da banca de doutora-
do de Glaucia Vieira Ramos Konrad, na UNICAMP1, e em que foram construídas 
as II e III Jornadas Regionais, ocorrida em Pelotas (2005) e Santa Maria (2006), no 
último ano de sua gestão. Os dois eventos, com dezenas de participantes, sobretu-
do o último, aberto para pesquisadores de áreas afins, com pesquisas em torno do 
trabalho, teve o apoio do Departamento de História da UFSM e da SEDUFSM 
(quando eu fazia parte da direção da entidade), se tornando um marco do Grupo de 
Trabalho, através da segunda edição do “Curso de História Operária no Rio Grande 
do Sul: do Trabalho Escravo ao Estado Novo”, já apresentado em Pelotas no ano 
anterior, mas, agora, com elaboração de polígrafo correlato, ministrado e elaborado, 
respectivamente, por  Regina Xavier, Isabel Bilhão, Benito Schmidt, Beatriz Loner, 
Diorge Konrad e Glaucia Ramos Konrad, além da apresentação do material por 
Sílvia Petersen.

1  KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. Os trabalhadores e o Estado Novo no Rio Grande do Sul: um retrato da 
sociedade e do mundo do trabalho (1937-1945). Orientação de Michael McDonald Hall. Tese (Doutorado em 
História Social do Trabalho). Campinas: UNICAMP -IFCH, 2006.
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POLÍGRAFO

Figura 2: CURSO DE HISTÓRIA OPERÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL: DO TRABALHO ES-
CRAVO AO ESTADO NOVO
Profª Dra. Regina Célia Lima Xavier (Depto de História da UFRGS)
Profª Dra. Isabel Aparecida Bilhão (Depto de História e Geografia da UCS)
Profº Dr. Benito Bisso Schmidt (Depto de História da UFRGS)
Profª Dra. Beatriz Ana Loner (Depto de História e Filosofia da UFPEL)
Profº Dr. Diorge Alceno Konrad (Depto de História da UFSM)
Profª Dra. Glaucia Vieira Ramos Konrad (Historiadora e Arquivista)

Santa Maria, 2 e 3-06-2006, Auditório do CCSH – UFSM
Organização:
GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS
Sindicato dos Docentes da UFSM (SEDUFSM)
Departamento de História da UFSM
Capa do Polígrafo de “Curso de História Operária no Rio Grande do Sul: do Trabalho Escravo ao Estado 
Novo”. Fonte: Acervo Pessoal de Diorge e Glaucia Konrad.

Na introdução do polígrafo, Petersen asseverou:

Minha tarefa nesta Jornada é fazer uma espécie de introdução às co-
municações que os demais Colegas irão apresentar sobre a história 
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dos trabalhadores no Rio Grande do Sul do século XIX até 1945, nas 
quais vão abordar, seguindo uma ordem cronológica, alguns temas de 
pesquisa, tendências analíticas e debates historiográficos em relação aos 
quais esta história vem sendo produzida.

Portanto, a Introdução consistirá em um conjunto de observações 
gerais e preliminares que, espero, possam contribuir para que os parti-
cipantes da II Jornada -e talvez futuros professores e pesquisadores da 
história dos trabalhadores no RGS-, tenham uma espécie de descorti-
no inicial desse campo (PETERSEN, 2006, p. 1). 

Ali, estavam as bases do acúmulo teórico do GT até então, que era coordenado 
por Beatriz Loner. Sílvia Petersen apontava ainda que a sua “Introdução” apresenta-
ria algumas  das características gerais da pesquisa e da produção historiográfica so-
bre os Mundos do Trabalho, bem como seu direcionamento temático, cronológico 
e espacial, além de questões e debates que vinham marcando este campo de conheci-
mento e alguns temas que aguardavam pesquisa, além da localização de fontes para 
o estudo da história dos trabalhadores no Rio Grande do Sul (PETERSEN, 2006, 
p. 1). Petersen também indicava o “estado da arte” de nossos estudos, nos quais, o 
historiador Edward Palmer Thompson era o mais referenciado. A historiadora in-
dicava que “sem desconhecer as determinações estruturais”, Thompson recuperava 
“a ação dos sujeitos na formação da classe, retomando, assim, a ideia de Marx de 
que os homens fazem a história, mas em circunstâncias que eles não escolheram, a 
dialética entre estrutura e sujeito na história”. Petersen apontava, igualmente que, 
“como resultado da contribuição de Thompson (...) a temática da pesquisa tam-
bém se estendeu extraordinariamente e os âmbitos da ação dos sujeitos ganharam a 
atenção dos investigadores” para temas como “os estudos biográficos, da identidade 
operária, rituais e símbolos, a perspectiva de gênero, do modo de vida, da cultura, 
etc”, os quais vinham “se desenvolvendo muito nos últimos anos”. Nesta “Introdu-
ção”, de forma síncrona, se apontava que o “movimento de crítica (...) sugerido pelo 
trabalho de Thompson”, vinha tendo “uma notável influência sobre os estudos da 
escravidão” (aqui, em nota de rodapé, Petersen agradecia as informações sobre a 
história e historiografia da escravidão fornecidas por Regina Xavier),  exemplifi-
cando que, antes, “uma boa parte dos trabalhos era marcada por uma análise que 
priorizava os estudos das grandes estruturas sociais sendo o trabalho compulsório 
definido pela exploração máxima do trabalhador, pela opressão e violência, pela au-
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sência de direitos civis, pela reificação do escravo”, sem levar em conta “os conflitos 
sociais em sua esfera mais cotidiana, para uma reflexão sobre a política de domínio 
vigente no Brasil monárquico, sobre a luta pela liberdade encetada pelos escravos” 
(PETERSEN, 2006, p. 3). Não tenho dúvida que este debate estava formatando 
o diálogo entre os estudos sobre os mundos do trabalho na República Brasileira, 
os estudos sobre os escravizados e as temáticas do que logo viria a ser chamado de 
“pós-Abolição”, pois nosso GT cada vez mais via o trabalho do escravizado, bem 
como suas formas de luta de classes e resistências, como parte da formação da classe 
trabalhadora brasileira consolidadas no modo de produção capitalista, rompendo 
com uma historiografia mais tradicional que separava o Império da República, bem 
como os estudos da escravidão com os do trabalho assalariado, até então chamados 
de forma liberal de “trabalho livre”. E como veremos, Beatriz Loner foi fundamental 
para fazer esta articulação nas pesquisas sobre o Rio Grande do Sul, especialmente 
em torno de Pelotas e Rio Grande. 

Neste polígrafo, Loner apresentou o seu artigo “O canto da sereia: os operá-
rios gaúchos e a oposição na República Velha”, no qual tratava das “relações entre 
a oposição tradicional e o movimento operário na República Velha, no Estado do 
Rio Grande do Sul, com ênfase na articulação desenvolvida entre as lideranças dos 
trabalhadores e a oposição libertadora”.2 Ali, defendia que ainda havia sido pouco 
estudada a relação entre os militantes do Movimento Operário e os partidos tradi-
cionais das classes dominantes no estado gaúcho (LONER, 2002, p. 98), um tema 
muito caro para mim, desenvolvido em parte de minha tese de doutorado, O fan-
tasma do medo3, antecedida por artigo experimento durante os créditos do mesmo 
Curso na UNICAMP.4

2  Cf. LONER, Beatriz Ana. O canto da sereia: os operários gaúchos e a oposição na república Velha. Histó-
ria Unisinos, São Leopoldo, UNISINOS, v. 6, n. 6, p. 97-126, 2002.
3  Ver: KONRAD, Diorge Alceno. O fantasma do medo: o Rio Grande do Sul, a repressão policial e os movi-
mentos sócio-políticos (1930-1937). Tese (Doutorado em História Social do Trabalho). Orientação de Michael 
McDonald Hall. Campinas: IFCH-UNICAMP, 2004. Neste polígrafo, meu artigo foi “O Movimento Operário 
Gaúcho (1930-1937)”. Cf. Curso de História Operária no Rio Grande do Sul: do Trabalho Escravo ao Estado 
Novo, Mimeo. Santa Maria: GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS/Departamento de História da UFSM/
Seção Sindical dos Docentes da UFSM, 2006, p. 83-99.
4  Cf. KONRAD, Diorge Alceno. Operários no Rio Grande do Sul (1930-1937): conflitos entre identidade 
nacional e identidade de classe. In. Os trabalhos e os dias. Ensaios de interpretação marxista. Passo Fundo: CEM/
Ed. da UPF, p. 113-161, 2000. 
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Figura 3: Confraternização durante a III Jornada Regional de História do Trabalho, em Santa Maria, 2006. 
Em sentido horário: Cláudio Batalha, Beatriz Loner, Vítor Biasoli, Ícaro Bittencourt, Diorge Konrad, Glau-
cia Ramos Konrad, Benito Schmidt e Carlos Pires. Fonte: Acervo Pessoal de Glaucia e Diorge Konrad

As Jornadas de Santa Maria de 2006 representaram um salto para a consolida-
ção do GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS, especialmente com a reunião de 
estudantes da UFSM com Cláudio Batalha, a qual consolidou o Núcleo de Pesquisa 
“Mundos do Trabalho: Movimentos Sociais e Políticos no Brasil e no Rio Grande do 
Sul Contemporâneos” da UFSM.  Ao mesmo tempo, as III Jornadas abriram o cami-
nho para a edição de 2007, organizada pelo NDH da UFPel, já referenciada acima, 
ampliando o diálogo entre os pesquisadores do Rio Grande do Sul pré-1930 e os do 
pós-1930, sobretudo aqueles que não consideram a data como um novo divisor de 
água na formação da classe trabalhadora brasileira, mas parte de um processo de con-
tinuidades e rupturas, assim como Beatriz Loner, como também veremos adiante. 

Dali em diante, o GT se consolidaria como um dos mais ativos e mais pro-
dutivos da ANPUH-RS, incorporando jovens pesquisadores que se iniciavam no 
NDH, no Núcleo da UFSM, na UFRGS, na Universidade do Vale dos Sinos (UNI-
SINOS), estabelecendo relação mais regular entre eu e Beatriz Loner.

Outro momento acadêmico importante dessa convivência, dentro do tema, 
foi  a “XV Semana Acadêmica de História da UFSM - História do Tempo Presente: 
Possibilidades e Desafios; Os Mundos do Trabalho; Trabalhadores em Movimento 
em Tempos de Crise”, realizado na UFSM, em 2008.
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Figura 5: Em pé: Vítor Biasoli, Henrique Cignacchi 
Beatriz Loner, Cléber Petró, Pedro Silveira, Glaucia 
Ramos Konrad e Diorge Konrad. Agachados: Tales 
Albarello, Rafael Lameira e David Martins. Fonte: 
Acervo Pessoal de Glaucia e Diorge Konrad

Figura 4: Mesa e Comissão Organizadora da Semana 
Acadêmica de História da UFSM, 2008. 

 A parceria se ampliava com a participação conjunta em várias bancas acadêmi-
cas, destacando-se: Da organização à Frente Única: a repercussão da ação política no 
Partido Comunista do Brasil no movimento operário gaúcho (1927-1930) (Mestrado 
de Artur Duarte Peixoto, UFRGS, 2006); Moreno rei dos astros a brilhar, querida 
União Familiar: trajetórias e memórias de um clube negro fundado em Santa Maria 
no pós-Abolição (Graduação de Franciele Rocha de Oliveira, UFSM, 2014); A FAR-
SUL e a luta por reforma agrária: violência de classe e marginalização dos movimentos 
sociais do campo no rio Grande do Sul (1962) (Mestrado de Flávio Correia Nardy, 
UFSM, 2014); Se dez vidas tivesse, dez vidas daria: o Movimento Revolucionário 
Tiradentes e a participação da classe trabalhadora na resistência (1964-1971) (Mes-
trado de Yuri Rosa de Carvalho, UFSM, 2014); Movimento operário e revolução so-
cial no Brasil - ideias revolucionárias e projetos políticos dos trabalhadores organizados 
no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre entre 1917 e 1922 (Doutorado 
de Frederico Duarte Bartz, UFRGS, 2014);  As metamorfoses do trabalho urbano: 
o caso dos comerciantes informais de Santa Maria - RS (1980-2011) (Mestrado de 
Matheus Rosa Pinto, UFSM, 2015); A atuação repressiva do DOI/CODI/II Exér-
cito: a visão militar e a justiça de transição nas iniciativas cíveis do Ministério Público 
Federal (Mestrado de Diego Oliveira de Souza, UFSM, 2015); Culturas de classe em 
Porto Alegre (1890-1910): os mundos do trabalho na imprensa anarquista e socialista 
(Mestrado de Eduardo da Silva Soares, UFSM, 2016) e; A imprensa como porta-voz 
da classe operária: o caso do jornal A Evolução de Rio Grande/RS (1934-1937) (Mes-
trado de Janaína Schaum Sbabo, UFPel, 2016), além da coorientação de Dos laços 
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entre José e Innocência: trajetórias de uma família negra entre a escravidão e a liberda-
de no Rio Grande do Sul (Mestradode Franciele Rocha de Oliveira, UFSM, 2017.).

Figura 6 e Figura 7: Defesa da dissertação Dos laços entre José e Innocência, com Diorge Konrad, Beatriz 
Loner, Franciele Oliveira, Marta Nunes e Ênio Grígio. Fonte: Acervo Pessoal de Glaucia e Diorge Konrad

Contudo, Loner estava recém iniciando uma convivência mais cotidiana co-
nosco da UFSM. Em 2010, o Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) 
da UFSM iniciou suas atividades, criando uma linha de pesquisa no jovem mestra-
do com área de concentração em História, Poder e Cultura. A linha “Migrações e 
Trabalho” foi decisiva para a abertura de seleção de professor visitante na UFSM, 
com decisão do Colegiado do PPGH, justamente numa área que trouxesse um(a) 
pesquisador(a) consolidado. E eis que para nosso júbilo, Beatriz Loner foi a pri-
meira colocada. Eu, integrante da banca, quando separamos os currículos enviados 
para esta seleção, venho a pilha de documentos enviados pelos candidatos, comentei 
com os colegas, já que a seleção tinha como critério a produção na área de Mundos 
do Trabalho, que dificilmente Loner não ficaria em primeiro lugar. Aberta a docu-
mentação, se confirmou a impressão empírica, mas restava uma decisão de vida de 
Beatriz: para ingressar na UFSM, ela teria de não ter mais vínculo empregatício com 
sua Instituição de origem, a UFPEL.

Corajosamente, ela fez esta opção de vida, aposentando-se na Instituição que 
a consolidou na carreira acadêmica, mas acrescentando imensamente para a con-
solidação do PPGH da UFSM, bem como criando raízes no Curso de História – 
Licenciatura e Bacharelado. Na graduação, em seus dois anos de casa, de imediato, 
ela ocupou a cadeira tradicionalmente trabalhada por mim, História do Brasil Re-
publicano I (1889-1930), assim como se integrou em trabalho conjunto comigo na 
graduação, bem como entre eu e Glaucia Ramos Konrad, no PPGH.
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No caso do Curso de História, de imediato, passamos a trabalhar juntos nas 
duas disciplinas do Núcleo “Mundos do Trabalho: Movimentos Sociais e Políticos 
no Brasil e no Rio Grande do Sul Contemporâneo”, de onde saíam os trabalhos de 
conclusão de graduação deste campo de pesquisa. Neste caso, onde se estudava a 
historiografia sobre o Mundo do Trabalho juntamente com as teorias dos movi-
mentos sociais e dos movimentos sócio-políticos de no Brasil e no Rio Grande do 
Sul Contemporâneos, através de temáticas que vinham orientado as pesquisas nesta 
na área de História do Trabalho, de imediato, Loner propôs a inclusão da discussão 
historiográfica sobre o pós-Abolição, num momento em que o diálogo fraterno no 
GT Nacional dos Mundos do Trabalho abria espaço para um novo Grupo de Tra-
balho, o do próprio Pós-Abolição. 

Como de praxe, neste Núcleo, na primeira parte, a teórica (na segunda, a dis-
cussão era direta nos projetos de pesquisa), eu vinha trabalhando, desde 2003, seu 
texto “A história operária no Rio Grande do Sul”, onde, honradamente, eu era ci-
tado, bem como os “Comentários sobre a conferência História operária proferida 
pela Profa. Dra. Beatriz Loner” de Sílvia Petersen.5 Com sua humildade tradicional, 
no primeiro trabalho conjunto, Loner solicitou que retirássemos estes artigos, haja 
vista que se sentia constrangida em trabalhar um texto seu em sala de aula. A con-
venci, com o argumento de que teríamos a oportunidade de debater com a autora 
presente, e isto era inigualável, sobre as vertentes da produção historiográfica acadê-
mica (as organizações, as correntes, a composição e a periodização do movimento 
operário, além dos temas como greves, mobilizações, mulheres e família, presentes 
em seu artigo), bem como os trabalhos de memorialistas (Friedrich Kniestedt e Eloy 
Matins) e de pesquisadores ( João Batista Marçal). 

Com seu aceite, ampliamos o necessário reconhecimento, já presente no texto 
de Sílvia Petersen, de que era “um fato que a história operária gaúcha” se apoiava 
num tripé urbano-industrial formado por Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande desde 
fins do século XIX”, ao qual, dizia ela, se deveria “acrescentar um pouco mais tarde 
Santa Maria” (PETERSEN, 2001, 82). Minha reivindicação bairrista, assim como 
sobre Bagé, Passo Fundo, Cruz Alta, Alegrete, Vale dos Sinos e Serra Gaúcha, bem 
como tantas outras cidades, era de que estas não deveriam ser pensadas de forma 

5  Cf. LONER, Beatriz. A história operária no Rio Grande do Sul. História Unisinos. Número Especial: V En-
contro Estadual de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2001, p. 53-79; PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. 
Comentários sobre a conferência História operária proferida pela Profa. Dra. Beatriz Loner, História Unisinos. 
Número Especial: V Encontro Estadual de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2001, p. 81-91.
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hierárquica na formação da classe trabalhadora rio-grandense, mesmo que se respei-
tasse a obviedade da cronologia histórica. Nossa consonância, como estabelecido 
no artigo de Sílvia Petersen (homenageada com esta percepção no X Encontro Es-
tadual de História6) era de que:

as produções regionais – a do Rio Grande do Sul e a dos demais es-
tados onde este tema tem sido pesquisado – poderiam ser pensadas 
como partes de um todo com eixos comuns, cruzando as fronteiras 
regionais tanto para aparecer processos mais globais, que ficam invi-
síveis nos estudos regionais, como para perceber a própria especifici-
dade dos casos regionais, isto tudo no sentido de compor um quadro 
mais heterogêneo, completo e rico da experiência operária brasileira 
(PETERSEN, 2001, 82, grifos meus).

Outra boa contenda deste Núcleo, que expressou sua humildade intelectual foi 
a não terminada divergência entre meus argumentos recorrentes de que Karl Marx e 
Edward Thompson se separavam em torno da discussão “classe em si” e “classe para 
si”. Eu arrogava que Thompson não tinha divergência de fundo com Marx em con-
ceitos centrais de sua obra – classe e luta de classes-, mas que. a polêmica, de conti-
nuidade/ruptura destas categorias estava no debate sobre a formação da consciência 
de classe, incluindo aqueles dois conceitos a partir de duas tradições do marxismo.7

Meu argumento afirmava que era preciso entender E. P. Thompson em sua 
própria historicidade para se ver como ele rompeu com a concepção clássica de 
Marx (e de Friedrich Engels), a partir da passagem da classe em si para a classe para 
si, pois seria mais apropriado buscar esta compreensão “na trajetória de vida do his-
toriador inglês, do que em quaisquer das suas obras”. Vejamos:

Ao se desligar do Partido Comunista da Grã-Bretanha, em 1956, na 
conjuntura da ocupação soviética na Hungria e do XX Congresso do 

6  Como participante da Comissão Organizadora do X Encontro Estadual de História, organizado pela ANPUH-
-RS e realizado em Santa Maria, na UFSM e na Universidade Franciscana (UFN), entre 26 a 30 de julho de 2010, 
sugeri homenagem a historiadora Sílvia Petersen com inclusão de sua reflexão na temática geral do evento. Aceita 
a proposta, o Encontro se chamou “X Encontro Estadual de História. O Brasil no Sul: cruzando fronteiras entre 
o regional e o nacional”.
7  Este acúmulo de debate, foi base para minha comunicação “Classe e consciência de classe: as peculiaridades 
de Karl Marx e Edward P. Thompson na teoria e na historiografia”, apresentado no XIII Encontro Estadual de 
História, ocorrido na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), entre 18 a 21 de julho de 2016, e trans-
formado em artigo completo nos anais do evento. Disponível em: http://www.snh2013.anpuh.org/resources/
anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf. Acesso em: 23 set. 2020.

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf
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Partido Comunista da União Soviética (PCUS), Thompson passou 
a aprofundar seu estudo sobre a formação da classe operária inglesa, 
publicando seu clássico livro8 cerca de sete anos mais tarde, em 1963. 
E é neste estudo que surgiu a argumentação nodal sobre a classe em 
luta para si, seja pela luta por seus direitos, seja pela organização da 
classe. Ou seja, a classe é para si desde a sua formação. Mesmo que 
esta hipótese seja sedutora, é inegável que ela traz consigo a retirada 
da organização necessária da classe em Partido, como instrumento 
político de sua ação revolucionária, flexibilizando a noção apresen-
tada por Marx e Engels em A ideologia alemã e reiterada no Manifes-
to do Partido Comunista com a tese de que as ideias dominantes são 
as ideias da classe dominante, mas que no processo de formação da 
consciência da classe (com seu auge na formação partidária da clas-
se), a luta de classes ganha a qualidade da necessidade da revolução 
política e social, no lugar da subordinação ideológica e econômica do 
proletariado. Assim, em Thompson, sua peculiar concepção de lutas 
da classe e o fazer-se da Classe, mesmo que constituída como uma 
relação histórica, ao prescindir da tomada de consciência pela orga-
nização do Partido político, no processo de passagem de classe em si 
a classe para si, necessariamente tem que negar este mesmo Partido 
como sujeito político da consciência coletiva da Classe. É uma po-
sição legítima, que se aproxima de teses libertárias, mas que também 
flerta com estratégias espontaneístas e reformistas de transformação 
histórica, na contramão de Marx e Engels, de Vladimir Lênin, de An-
tônio Gramsci, de Gyorgy Lukacs e de tantos outros teóricos e revo-
lucionários marxistas que poderiam ser trazidos para este argumento 
(KONRAD, 2020, p. 13-14).

 
Loner aceitava o debate, sobretudo por também ser uma militante de Partido, 

divergindo, como uma radical “Thompsoniana dos trópicos”, mas dizia que precisava 
estudar mais os dois autores em conjunto para se posicionar diante do historiador bri-
tânico e de minha “atrevida” consideração. E assim se deu nos debates da graduação, 
bem como na linha de pesquisa do PPGH, “Migrações e Trabalho”, sobretudo em 
2013, quando eu, Glaucia e Beatriz trabalhamos os avanços historiográficos na pro-
dução em migrações e trabalho, bem como na análise dos trabalhos existentes na área.

Dessa forma, foi nesta linha de pesquisa que nossa atuação conjunta e nossas 
reflexões renderam os melhores frutos, especialmente na construção a quatro mãos 
do projeto “Trabalhadores urbanos: categorias, etnias, associativismo e movimentos 

8  É uma referência para A formação da classe operária inglesa, obra de Thompson.
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sociais”, mas com feitura essencial da Loner, haja vista que funcionei mais como um 
revisor e proponente oficial do registro institucional, em razão da limitação incô-
moda de então (2012), de que um professor visitante não poderia ter projeto em seu 
nome, como mostra minha correspondência a ela:

Oi, Diorge, liguei para o tal do GIAP hoje e me informaram que não 
há como eu cadastrar projeto de pesquisa em meu nome, poderia no 
máximo entrar em projeto de outra pessoa, para que depois valesse 
para o mestrado. Bom, como viste, estou com o projeto pronto Con-
sulta-o, então, através de você a área de história do trabalho, para ver 
quem poderia assumir o projeto nominalmente para seu cadastra-
mento. Ou então, deixamos assim e apenas entrego copia a coorde-
nadora do mestrado.

A partir de amanhã depois de minha aula, irei para Pelotas, por com-
promisso lá, então te pediria uma resposta também por e-mail.

Minha resposta no mesmo dia:

Caríssima Beatriz!

Recebi teu projeto [...] O que podemos fazer é um projeto enviado 
por um de nós (eu me proponho a fazê-lo), mas fica aquela situação 
incômoda até em casos de substitutos da UFSM (um efetivo assina e 
quem desenvolve é o outro).

Como acho isso parte de um sistema injusto, me proponho também 
a fazer mais do que assinar conjuntamente, não só procurando opinar 
no próprio projeto, bem como auxiliar no seu desenvolvimento. Na 
prática seria você desenvolvendo e eu como participante, enquanto 
oficialmente seria o inverso. Fora disso, eu também me sentiria des-
confortável para assinar.

PORÉM, TALVEZ PARA VOCÊ, O MAIS IMPORTANTE É 
QUE ELE SAIA DO PAPEL, SE ENTENDI BEM.

Boa viagem a Pelotas, aguardando retorno.9

Com isto, consolidamos uma parceria no PPGH, objetivando pesquisar tra-
balhadores industriais ou do setor de serviços do estado gaúcho, desde o tempo do 

9  Na verdade, o GIAP é uma referência ao Gabinete de Estudos e Apoio Institucional Comunitário (GEAIC) do 
Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM. Cf. E-mail enviado em 21/03/2012.
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Império, até meados do século XX, buscando o trabalhador em suas múltiplas for-
mas de inserção política e social, abarcando, também, suas interfaces familiares, de 
morador de vilas ou distritos operários e de ator político, procurando analisar os 
trabalhadores gaúchos urbanos em relação à suas condições de vida, associativis-
mo, movimentos e instituições, sociabilidade e cultura, em termos individuais ou 
genéricos. De forma coletiva, se procurava investigar suas formas associativas e seu 
comportamento de classe, bem como, dentro do chamado movimento operário re-
gional e estadual, averiguar o quanto estaria sintonizado com as tendências políticas 
e sindicais nacionais. Também era preocupação do projeto a interferência de fatores 
étnicos e ideológicos em relação a grupos, regiões ou setores determinados, sobretu-
do sobre Santa Maria em sua relação racial e classista, a partir de suas organizações 
e movimentos, levando em conta sua cultura de classe e sociabilidade Este projeto 
renderia, além de bancas, coorientações e eventos conjuntos, no trabalho coletivo 
em disciplinas do Curso de História da UFSM (“História do Brasil Republicano” e 
“Núcleo de Pesquisa: Mundos do Trabalho e Movimentos Sociais no Brasil e no Rio 
Grande do Sul – I e II”) e do PPGH em História da mesma Instituição (“Seminário 
de Linha de Pesquisa Migrações e Trabalho” e “Tópicos em História e Trabalho”).

Este projeto ia ao encontro de outro, “Mundos do Trabalho no Brasil e no 
Rio Grande do Sul Republicanos”, registrado desde 2006 na UFSM, desdobrado 
em vários projetos circundantes, visando pesquisar o mundo do trabalho, em seus 
diversos campos, levando em conta o debate teórico/historiográfico e seus diver-
sos desdobramentos na área de História Social do Trabalho. O recorte temporal 
se concentrava a República, direcionando-o para o Rio Grande do Sul, haja vista a 
necessidade da ampliação das pesquisas sobre os diversos aspectos do trabalho seja 
em relação ao trabalho urbano e industrial, seja em relação ao trabalho rural, sem 
deixar de levar em conta outras formas de trabalho adjacentes. Além disso, o projeto 
sempre visou abordar as diferentes contradições, lutas e culturas das classes envolvi-
das no processo de trabalho, tendo por horizonte as diferentes experiências de seus 
atores, fossem sindicais, político-partidários ou de outros movimentos sociais em 
torno da questão do trabalho, sem deixar de lado tanto o movimento como a classe, 
a fim de se compreender os vários níveis de experiência dos trabalhadores, da qual a 
sua luta coletiva é parte essencial. Beatriz Loner, logo se somou a ele junto a pesqui-
sadores como Glaucia Ramos Konrad, Ícaro Bittencourt, Juliano Luís Palm, Rafael 
Fantinel Lameira, Mateus de Capssa Lima, Yuri de Rosa Carvalho, Matias Benno 
Rempel e tantos outros que vieram a seguir.
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Da minha parceria com Beatriz Loner viria, também, o Simpósio Temático 
“Trabalhadores no Brasil: identidades e lutas”, no II Encontro Internacional Fron-
teiras e Identidades (EIFI), ocorrido na UFPEL, entre 16 e 18 de novembro de 
2014, com organização do Programa de Pós-Graduação em História e do NDH,  
com o objetivo de discutir investigações sobre a construção identitária e de classe 
tanto de estudos que focassem o trabalhador cativo quanto os trabalhadores assa-
lariados, fossem eles do período imperial quanto do republicano, em relação ao seu 
estatuto jurídico, suas etnias, cores ou profissões.  

Outra contribuição fundamental de Betriz Loner, foi a consolidação do Nú-
cleo de Documentação do PPGH e do Departamento de História da UFSM, feito 
em conjunto por mim, Beatriz e a arquivista e historiadora Glaucia Ramos Kon-
rad. No projeto, efetivado em junho de 2012, em construção até os dias atuais e no 
aguardo de um lugar adequado para o seu acervo, no âmbito da UFSM. O Núcleo 
tem como objetivo recolher material histórico em suporte papel ou assemelhado e 
documentação, seriada ou não, com valor histórico para pesquisa, afim de seu res-
guardo dentro do espaço acadêmico da UFSM, com massa documental proveniente 
de recolhimentos e de doações, visando a formar um acervo histórico sobre temas 
de interesse da cidade e região, para que sejam disponibilizados para consulta aos 
pesquisadores, alunos e docentes do Centro de Ciências Humanas e Sociais ou de 
outras áreas, além do público em geral, através de ampla abrangência de documen-
tação, com produção de instrumentos de pesquisa (catálogos de fontes) e textos de 
divulgação, além de organização de eventos em torno do seu acervo e sobre a pre-
servação/divulgação de acervos históricos. Aqui, a experiência pioneira do NDH/
UFPEL, que teve Loner como sua inspiradora e longeva coordenadora, foi essencial.

Assim, não tenho dúvidas, a contribuição e a produção de Beatriz Loner como 
professora visitante da UFSM nos auxiliou a uma conquista inédita, pois o propósi-
to do coletivo do PPGH era uma produção nota 5 na primeira avaliação do Progra-
ma pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
o que facilitaria a criação imediata do doutorado. Este objetivo foi conquistado com 
a primeira avaliação trienal do mestrado, onde o conceito subiu para 4, com conse-
quente aprovação do doutorado também na primeira remessa do projeto a CAPES, 
no qual, eu, Loner e Glaucia construímos as propostas de uma readequada linha de 
pesquisa, agora chamada de “Cultura, Migrações e Trabalho”. 
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Mas foi na nossa convivência na sua iminente vinda para a UFSM que surgiu a 
notícia que ninguém nunca queria que tivéssemos. Provavelmente eu e Glaucia esti-
vemos entre os primeiros, além da família, a quem Beatriz confiou a informação de 
que estava com problemas de saúde, ainda em 2011, poucos dias antes da primeira 
cirurgia com um oncologista, em 29 de novembro, em Porto Alegre, sem sabermos 
que o pior estaria por vir.10

Por isto, sua partida em março de 2018, sete anos depois, representou um duro 
golpe para a história social do trabalho no Brasil, repercutindo em todos os meios 
que Beatriz Loner sempre atuou, porém demonstrou uma guerreira que resistiu bra-
vamente, não deixando de lado a sua produção, coroada, por exemplo, com o lança-
mento e sessão de autógrafos da edição definitiva de seu clássico Construção de classe: 
operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930), após a pós a mesa de diálogo sobre a 
sua produção, ocorrida no Santander Cultural, na conjuntura da 63ª Feira do Livro 
de Porto Alegre, em 17 de novembro de 2017. Na ocasião, no ambiente hospita-
lar em que se encontrava, com a parceria de parte daqueles que repartiram com ela 
momentos significativos de sua vida pessoal e acadêmica, como Lorena Gill e Paulo 
Koschier (do NDH), além de Sílvia Petersen e colegas do GT Mundos do Trabalho 
da ANPUH-RS, mais familiares, Beatriz Loner realizou sua última atividade de uma 
trajetória irreparável junto aos pesquisadores da história social do trabalho.

Figura 8 e Figura 9: Lançamento da Segunda edição do livro Construção de Classe, em Poeto Alegre. Fonte: 
NDH/UFPel. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/2017/11/29/beatriz-ana-loner-autografa-obra-
-na-feira-do-livro-de-porto-alegre/. Acesso em 28 set. 2020.

Assim, quando fui indicado para homenagear BEATRIZ ANA LONER (jun-
tamente com JOÃO BATISTA MARÇAL), na abertura do V Seminário Interna-

10  Notícias. Cf. E-mail enviado em 06/11/2011. 

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/2017/11/29/beatriz-ana-loner-autografa-obra-na-feira-do-livro-de-porto-alegre/
https://wp.ufpel.edu.br/ndh/2017/11/29/beatriz-ana-loner-autografa-obra-na-feira-do-livro-de-porto-alegre/
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cional Mundos do Trabalho, da IX Jornada Nacional de História do Trabalho e 
da IX Jornada Regional do GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS, realizado 
em Porto Alegre, na UFRGS, entre  25 a 28 de setembro de 2018, fui tomado de 
pura emoção, especialmente pela presença de Lúcia Loner Coutinho e José  Ber-
nardo Coutinho, uma das filhas e o companheiro de vida de Beatriz. Na noite do 
inesquecível 25 de setembro daquele ano, falar sobre sua importância para nós do 
GT Mundos do Trabalho, só poderia vir misturado com o embargar da voz e o 
reconhecimento entre quase todas e todos maiores historiadoras e historiadores do 
trabalho de nosso País, presentes no evento. Não foi diferente a emoção quando, no 
dia seguinte, ao cair da tarde, em 26 de setembro, na Sala II da Reitoria da UFRGS, 
quando tivemos a programação cultural “Memória da Professora Beatriz Loner”, 
com falas de Beatriz Mamigonian, Benito Schmidt, Glaucia e Diorge Konrad, Aris-
teu Lopes, Frederico Bartz, Wlamyra Albuuerque, Ana Flávia Magalhães Pinto e  
Rodrigo Weimer. Estava selado o valor historiográfico que Loner conquistou ao 
longo da sua carreira, sobretudo na UFPel, iniciada como professora substituta em 
1987, bem como na criação do NDH, em 1990, cerca de dois anos depois de se 
tornar professora efetiva.

 

Figura 10 e Figura 11: Homenagem a Beatriz Ana Loner, no V Seminário Internacional Mundos do Traba-
lho, Porto Alegre, UFRGS, em 25/09/2018. Fontes: Acervo de Glaucia e Diorge Konrad.

Não foi diferente quando recebi o honrado convite de Lorena Gill para parti-
cipar de uma mesa no IV EIFI, realizado de 24 a 26 de outubro de 2018, em mais 
um evento organizado pela UFPel e pelo NDH, a partir dali chamado de Núcleo de 
Documentação Histórica Professora Beatriz Loner, na edição que homenageou a sua 
obra, a fim de discutir a sua tese Construção de classe, com Eduardo Palermo e Clarice 
Speranza, num evento que ainda reuniu Pablo Pozzi, Cláudio Batalha, Hebe Mattos, 
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Paulo Moreira, Jonas Vargas, Aristeu Lopes e outros pesquisadores, abordando temas 
como socialismo y cultura, mundos do trabalho, movimentos sociais, afrodescen-
dentes na Região Sul e pós-Abolição, vi, ali, a síntese da obra da historiadora que não 
tem como dar a dimensão da sua contribuição em poucas páginas de um artigo.

 

Figura 12: Debate sobre a obra de Beatriz Loner e nomeação do NDH em sua homenagem, Construção de 
classe. IV EIFE, Pelotas, 25-10-2018. Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/eifi/2018/10/26/debate-sobre-a-obra-
-de-beatriz-loner-construcao-de-classe/. Acesso em: 30 set. 2020.

Com a indisfarçável emoção e a necessária responsabilidade, disse no evento 
que Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930)11 era a mais 
perfeita obra thompsoniana produzida pela historiografia do Rio Grande do Sul e 
isto transparecia desde as primeiras linhas da obra, na Introdução:

A formação da classe operária é um processo em contínuo andamento 
e sujeito a inúmeras diferenciações, conforme os condicionantes eco-
nômicos, culturais e políticos atuantes na sociedade na qual se insere. 
Por isto, cada episódio de formação de classe é uma experiência histó-
rico concreta, condicionada e condicionante da sociedade em que se 
situa (LONER, 2001, p. 15).

11  A edição trabalhada na ocasião foi: LONER, Beatriz. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande 
(1888-1930). Pelotas, Ed. da UFPEL/Unitrabalho, 2001.

https://wp.ufpel.edu.br/eifi/2018/10/26/debate-sobre-a-obra-de-beatriz-loner-construcao-de-classe/
https://wp.ufpel.edu.br/eifi/2018/10/26/debate-sobre-a-obra-de-beatriz-loner-construcao-de-classe/
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Ali, Loner defendia as determinações estruturais na formação da classe ope-
rária de Pelotas e Rio Grande, bem como as condições de vida e existência, soma-
das às lutas e experiências para despertarem consciência, asseverando que “a classe 
operária só pode surgir através da luta de classes”. Mas não se resumia a isto, desde a 
introdução a historiadora do trabalho argumentava que “todo estudo de classe, em 
situações concretas e determinadas é, ao mesmo tempo, um estudo universal”, indo 
ao encontro do que sempre digo, parafraseando Leon Tolstói: “cantas a tua aldeia e 
serás universal”. A tese ainda trazia outras contribuições como a ideia de que, no seu 
objeto de estudo, havia “influências regionais, com gradações variáveis, dentro de 
um quadro jurídico-institucional nacional, submetido às mesmas leis e influenciado 
pela lógica de acumulação capitalista”. Por isto, estudar a formação da classe operária 
no Brasil, para Loner, significava “analisar e acompanhar, em sua evolução temporal, 
as lutas, organizações, ideologia, condições de vida e de trabalho, enfim, a forma 
pela qual milhares de homens e mulheres se constituíram como agentes históricos 
nesse país” (LONER, 2001, p. 15-16).

Como se percebe, no método e nas categorias conceituais, em cada linha, a 
concepção thompsoniana ganhava uma “discípula” que incorporava o historiador 
marxista inglês, mas não se resumia às “características gerais da classe”, buscando 
as “suas diferenciações, provocadas por fenômenos culturais ou regionais”, como 
Pelotas e Rio Grande, mais próximas a Região do Prata, com características espe-
cíficas de seu movimento operário. Assim, Consciência de classe estudou o conjun-
to associativo, as manifestações (greves, mobilizações, lutas e resistências variadas, 
doutrinas, ideologias, partidos etc.), a composição (etnia, gênero, tipo de trabalho) 
e as manifestações “extraclasses” (carestia, aumento de aluguéis, guerra, formas de 
relacionamento e convívio com outros grupos sociais) construídos pelas classes 
trabalhadoras nas duas cidades (diferenciando Pelotas com maior organização da 
classe, enquanto Rio Grande tinha mais explosiva e radical), concatenadas pelo que 
de mais avançado se produziu sobre a classe trabalhadora, em nível mundial, com 
base teórica diversa na tradição marxista e autores correlatos na discussão sobre clas-
ses e luta de classes, formação de classe, consciência e identidade, transitando entre 
Karl Marx, Vladimir Lênin, Antônio Gramsci, György Lukács, Adam Przeworski 
e, como já sabemos, Edward Palmer Thompson, entre outras referências (LONER, 
2001, p. 18-22, 23-26, 26-34 e 34-42).

Mas Consciência de classe avançava um pouco mais, pois estabelecia a base dos 
estudos que, sem usar este nome ainda, logo seriam vistos por Loner dentro do con-
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ceito de pós-Abolição, ao pesquisar a mão-de-obra escrava, assalariada, imigrante e na-
cional, demonstrando, sobretudo, a forte presença de ex-escravizados e descendentes 
(negros e mestiços) na composição da classe operária em Pelotas e Rio Grande, assim 
como a forte presença dos mesmos (juntamente com os nacionais), entre os dirigen-
tes de entidades operárias, vinculando-os com a tradição de resistência antiescravista, 
sobretudo em Pelotas, com suas associações exclusivas, a crise de trabalho após o iní-
cio da República, as condições de vida e de saúde (LONER, 2001, p. 81-92).

Esta contribuição, a partir da tese defendida na Sociologia da UFRGS (1999) 
seria desenvolvida em outras pesquisas que resultaram nos seguintes trabalhos, en-
tre outros: “1887: a revolta que oficialmente não houve ou de como abolicionistas 
se tornaram zeladores da ordem escravocrata” (História em Revista, 1997); “Negros: 
organização e luta em Pelotas” (História em Revista, 1999); “Pelotas se diverte: clu-
bes recreativos e cultuais do século XIX” (História em Revista, 2002); “Antônio 
de Oliveira a Baobad”  (2º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, 
Florianópolis, 2005); “La lenta construcción de identidades colectivas: trabajadores 
em el final del Imperio” (Entrepasados. Revista de História, 2006); “Clubes carna-
valescos negros na cidade de Pelotas” (Estudos Ibero-Americanosi, 2009, com Lore-
na Gill); “Líderes negros, líderes operários” (Congresso da Associação de Estudos 
Latino-Americanos, Rio de Janeiro, 2009); “Experiencias e vivências de ex-escravos 
urbanos na sociedade do trabalho livre: trajetórias (in)comuns” (I Seminário In-
ternacional de História do Trabalho – V Jornada Nacional de História do Traba-
lho, Florianópolis, 2010); “Carnaval clubs for black people in Pelotas: a memory 
beyond samba” (Oral History Forum d’Histoire Orale, 2012, com Lorena Gill); “En-
fermidade e morte: os escravos na cidade de Pelotas, 1870-1880” (História, Ciência, 
Saúde – Manguinhos, 2012); “De escravo a doutor: Euzébio de Queiroz Coutinho 
Barcellos (Mundos do trabalho, 2013, com  Miguel Ângelo Vieira da Cunha filho 
e Ubirajara Soares Monteiro”); “Família Silva Santos” (6º Encontro Escravidão e 
Liberdade no Brasil Meridional, Florianópolis, 2013); “Gerações e Conjunturas” 
(XXVII Simpósio Nacional de História: Conhecimento Histórico e Diálogo So-
cial, Natal – RN, 2013); “A Loteria do Ipiranga e os trabalhadores: um sonho de 
liberdade no final do século XIX” (História, 2014) e; “As aparências podem fazer 
toda a diferença” (7º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Flo-
rianópolis, 2015).12

12  A maior parte destes artigos foram republicados em: GILL, Lorena Almeida; KOSCHIER, Paulo Luiz Crizae 
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Em relação ao NDH e o acúmulo de elaborações teórica sobre o Núcleo, des-
taco: “Núcleo de Documentação Histórica: novos rumos” (História em Revista, 
1997, com Lorena Gill); “Núcleo de Documentação Histórica da UFPel: 15 anos 
de extensão e pesquisa” (Expressa Extensão, 2005, com Lorena Gill e Emmanuel 
de Bem); “Núcleo de Documentação Histórica da UFPel: um espaço de histórias 
e memórias” (História , Debates e Tendências, 2008, com Lorena Gill); “Acervo da 
Justiça do Trabalho e pesquisa histórica” (História em Revista, 2010 com Lorena 
Gill, Lóren da Rocha, Marciele Vasconcellos e Micaela Cheer); “Rastros, relatos, 
memórias: os processos trabalhistas e as fontes orais na pesquisa histórica” (Revista 
Latino-Americana de História, 2012 com Lorena Gill  e Marciele Vasconcellos); “O 
trabalho de um Centro de Documentação: o Núcleo de Documentação Histórica 
da UFPel” [Patrimônio e Memória (UNESP), 2008, com Lorena Gill); “O Núcleo 
de Documentação Histórica da UFPel e seus acervos sobre questões do trabalho” 
(Esboços, 2014, com Lorena Gill) e; “O NDH e a história institucional dos traba-
lhadores através dos acervos da DRT e da Justiça do Trabalho” [In. BERTRUY, 
Ramona P. (Org.). Estudios sobre el patrimonio documental, digital y cultural de 
América Latina”, 2014].

Enfim, depois destas breves “confissões” e do estudo parcial da obra de nossa 
querida e saudosa “Thompsoniana dos trópicos”, como uma parte ínfima de obser-
vações sobre sua trajetória historiográfica, por suas contribuições a UFPEL (que 
se confundem com o NDH, desde a sua fundação, o qual leva legitimamente o seu 
nome) e a UFSM, bem como para a História Social do Trabalho do Rio Grande do 
Sul e do Brasil, apenas indico: LEIAM BEATRIZ LONER!13

(Orgs.). A Família Silva e outros escritos: escravidão e pós-Abolição ao Sul do Brasil. São Leopoldo: Casa Leiria, 
2019.
13  Esta frase final se inspira na indicação do Grupo de Estudos sobre o pós-Abolição (GEPA) da UFSM, coorde-
nado por Luís Augusto Farinatti, contando com pesquisadoras e investigadores como Franciele Oliveira, Taiane 
Anhanha Lima, Luigi Squio, Jéssica da Silva, Gabriela Rotili, Luiz Fernando Rodrigues, Nara Rodrigues, Alícia 
Quinhones, Guilherme Pedroso e outros, que se inspiraram pelos debates proporcionados pela passagem de Bea-
triz Loner, como professora visitante da Instituição e criaram o núcleo: “Seguimos honrando o que nos ensinou. 
Leiam Beatriz Ana Loner!”. Disponível em: https://www.facebook.com/gepaufsm/posts/2303957849893700. 
Acesso em: 30 set. 2020.

https://www.facebook.com/gepaufsm/?__cft__%5b0%5d=AZWSP_7Hma_NAnS0mGNSTxhagYvQlim8cyck2neRKRJR4IMIW_8Du_LfZ207HEnPXnQxX4rXvwLPujVhrAcOlb3-rWctx8YJf-k8JWH2Ze7LjLSNG85ksY2BcXz12aEfwBqNL4FaZn7zkLyy20sN_iPzGClKMy4xqD1-0b-4Ie1qiyzUoyPSl8qXhg_H0rThyhl4zDmMrGwb4XIpaHFVMitfEfcUKFr_dmcf4inO0TkoUKM-H1kok4sWAORmrfVZM6IpTUSG06SKuqRVcooVX6bj&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gepaufsm/posts/2303957849893700


122

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

Referências bibliográficas

GILL, Lorena Almeida; KOSCHIER, Paulo Luiz Crizae (Orgs.). A Família Silva 
e outros escritos: escravidão e pós-Abolição ao Sul do Brasil. São Leopoldo: Casa 
Leiria, 2019.

KONRAD, Diorge Alceno. Classe e consciência de classe: as peculiaridades de Karl 
Marx e Edward P. Thompson na teoria e na historiografia. Disponível em: http://
www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_
2016-ANPUH-R.pdf. Acesso em: 23 set. 2020.

KONRAD, Diorge Alceno. O fantasma do medo: o Rio Grande do Sul, a repressão 
policial e os movimentos sócio-políticos (1930-1937). Tese (Doutorado em Histó-
ria Social do Trabalho). Campinas: IFCH-UNICAMP, 2004. 

KONRAD, Diorge Alceno. Operários no Rio Grande do Sul (1930-1937): confli-
tos entre identidade nacional e identidade de classe. In. Os trabalhos e os dias. En-
saios de interpretação marxista. Passo Fundo: CEM/Ed. da UPF, p. 113-161, 2000.

KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. Os trabalhadores e o Estado Novo no Rio Grande 
do Sul: um retrato da sociedade e do mundo do trabalho (1937-1945). Orientação 
de Michael McDonald Hall. Tese (Doutorado em História Social do Trabalho). 
Campinas: UNICAMP -IFCH, 2006.

LONER, Beatriz Ana. O canto da sereia: os operários gaúchos e a oposição na re-
pública Velha. História Unisinos, São Leopoldo, UNISINOS, v. 6, n. 6, p. 97-126, 
2002.

LONER, Beatriz. A história operária no Rio Grande do Sul. História Unisinos. Nú-
mero Especial: V Encontro Estadual de História. São Leopoldo: UNISINOS, p. 
53-79, 2001.

LONER, Beatriz. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-
1930). Pelotas, Ed. da UFPEL/Unitrabalho, 2001.

PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. Introdução. In. Curso de História Operária no 
Rio Grande do Sul: do Trabalho Escravo ao Estado Novo. Mimeo. Santa Maria: 
GT Mundos do Trabalho da ANPUH-RS/Departamento de História da UFSM/
Seção Sindical dos Docentes da UFSM, 2006.

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/46/1473166401_ARQUIVO_2016-ANPUH-R.pdf


A experiência e a inspiração
o NDH semeando outros projetos

Débora Clasen de Paula

Projeto Clubes Carnavalescos Negros em Pelotas:
a Iniciação à Pesquisa

O trabalho no Núcleo de Documentação Histórica da UFPel durante os anos 
2002 e 2004, quando era graduanda, me possibilitou experiências de pesquisa 

e extensão, que foram fundamentais para pensar minha trajetória enquanto pesqui-
sadora e professora.

O ingresso como voluntária no projeto que organizou o acervo de livros de 
história na Biblioteca Pública Pelotense e, posteriormente, a atuação como bolsista 
no projeto Clubes Carnavalescos Negros sob a coordenação da professora Beatriz 
Loner, me conduziram a leitura mais profunda sobre a história de Pelotas e, mais 
especificamente, sobre o carnaval pelotense com seus clubes e cordões estruturados 
para sair às ruas durante o período festivo. A pesquisa realizada naqueles idos de 
2003 envolvia fontes como o jornal A Alvorada e também o contato maior com a 
metodologia da história oral, que utilizo hoje, tal como vou abordar neste texto. 
As entrevistas, realizadas com antigos sócios dos clubes carnavalescos, permitiram 
encontrar não só uma outra cidade nas memórias acerca da sociabilidade associati-

9
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va, mas tornaram evidente o quanto era fundamental buscar essas memórias para 
compreender o papel dos clubes para comunidade negra em meados do século XX, 
em uma cidade vivamente marcada pelo uso da mão de obra escravizada africana, até 
fins do século anterior. 

A convivência intensa dentro do Núcleo com professores, técnicos e demais 
pesquisadores, colegas de graduação, me fizeram refletir sobre a importância de se 
construir espaços como este que, a um só tempo, oferece um manancial de fon-
tes, bem como oportuniza um salto qualitativo na formação dos acadêmicos. Para 
além da leitura de obras, discussão e confecção de textos, apresentação de trabalhos 
e reuniões que algumas vezes envolveram os próprios autores, o trabalho no Núcleo 
oportunizou o gosto pela pesquisa, o trabalho compartilhado e a compreensão de 
que a pesquisa é parte inerente à função do professor.

Desta forma, organizei este texto de maneira a explicitar como essa experiência 
relatada foi utilizada na construção de um espaço com características semelhantes 
ao NDH, bem como a atuação no projeto dos clubes se mostrou importante para 
embasar a construção de meu primeiro projeto de pesquisa enquanto professora 
efetiva em um curso de graduação.

Centro de Documentação e Laboratório de História Oral,
UFFS, Campus Erechim

Ao ingressar como docente na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
em 2011, instituição criada no ano de 2010 e que funcionava em instalações pro-
visórias naquele momento, me somei ao colega, professor Gérson Fraga, que estava 
iniciando um projeto que tinha como objetivo entrevistar trabalhadores, moradores 
da cidade, acerca de suas experiências, bem como perceber suas expectativas quanto 
à instalação de uma universidade pública naquele lugar. 

Erechim, cidade do Alto Uruguai, era desassistida no que se refere ao ensino 
superior público e foi uma das cinco cidades contempladas com campi da UFFS, 
instituição caracterizada por se estabelecer em três estados de forma concomitante 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná). A implantação da IFE no Alto Uru-
guai gaúcho contou com a participação intensa de movimentos sociais, dentre eles o 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o qual tem como berço Erechim. 
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Desta maneira, tornou-se premente buscar, para além das fontes impressas, a histó-
ria e a memória das pessoas que se mobilizaram para a instalação da IFE. Foi assim, 
com um acervo que cabia em poucas prateleiras em um armário de uma sala de pro-
fessores e, posteriormente, numa pequena sala compartilhada com a Brinquedoteca 
do Curso de Pedagogia, que nascia, ainda sem denominação definida, um núcleo, 
um centro de documentação e/ou laboratório de história oral. No projeto de insta-
lação e implantação do campus definitivo da UFFS, período em que era permitido 
sonhar e realizar sonhos, constava uma sala destinada ao Centro de Documentação 
e Laboratório de História Oral da UFFS campus Erechim. 

Com um curso de licenciatura em História noturno, e que é composto, em seu 
corpo discente, por alunos que precisam se deslocar de pequenas cidades vizinhas, 
algumas vezes bastante distantes, bem como são estudantes que trabalham o dia todo 
em sua grande maioria, o Centro de Documentação possibilita que os acadêmicos 
acessem com maior facilidade este espaço para construir seus trabalhos de conclusão 
de curso. Contando com um acervo diversificado, o Centro de Documentação preser-
va documentos relativos à instalação do campus Erechim como fotografias e clipagens 
de jornais e, também, jornais, entrevistas de projetos de pesquisa, trabalhos de con-
clusão de curso e outros documentos sobre a história de Erechim. A intenção é que, 
a exemplo do NDH, este possa ser um espaço que contemple não só a história insti-
tucional, mas que seja apropriado pela comunidade regional ao depositar nele docu-
mentos e/ou cópias de documentos relativos à história e à memória do Alto Uruguai.

O primeiro projeto de pesquisa: Esporte Clube Treze de Maio

Foi por meio do Centro de Documentação e Laboratório de História Oral que 
desenvolvi, como coordenadora, o meu primeiro projeto de pesquisa acerca do úni-
co clube negro de Erechim, o Esporte Clube Treze de Maio, fundado em dezembro 
de 1949 em uma cidade do Alto Uruguai que, a exemplo de tantas outras da serra 
gaúcha, enfatiza a presença de um contingente maciçamente europeu. Erechim não 
só apresenta uma composição multiétnica de origem europeia como também teve 
africanos, caboclos e indígenas presentes em sua constituição. 

A maior exploração econômica da região ocorreu, sobretudo, com a constru-
ção da estrada de ferro que ligava São Paulo a Rio Grande e que cortou uma extensa 
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área, rica em madeira e erva mate, e na qual viviam indígenas e caboclos. Além da 
estrada de ferro, a política de imigração e colonização se mostrou bastante efetiva 
fazendo com que milhares de migrantes das colônias velhas e imigrantes europeus 
aportassem na região a fim de se estabelecer. O processo de ocupação do território 
deu-se não só por meio da atuação do Estado, governado por Borges de Medeiros 
naquele momento, como também pela ampla participação de empresas coloniza-
doras particulares como a Jewish Colonization Association (ICA) e a Empresa Co-
lonizadora Luce Rosa & Ltda. A chegada de milhares de imigrantes de diferentes 
nacionalidades resultou na constituição de vários clubes recreativos étnicos, dentre 
os quais se pode citar os pertencentes a alemães, a italianos e poloneses. Com o 
Estado Novo implantado por Getúlio Vargas e a Campanha de Nacionalização em 
1938, que proibia a frequência de brasileiros natos ou naturalizados aos clubes de 
imigrantes, os clubes que tinham nomes que remetiam à sua constituição étnica, 
“abrasileiraram-se” e mudaram seus nomes, bem como seus estatutos passaram a 
prever a participação de qualquer pessoa sem discriminar sua origem, desde que se 
observassem as regras de comportamento. Porém, na prática, essas sociedades conti-
nuavam a aglutinar grupos sociais que estavam presentes na sua constituição. 

Os imigrantes e suas redes associativas foram significativamente estudados 
em teses e dissertações enquanto que indígenas, negros e caboclos que habitavam 
a região do Alto Uruguai muito antes da chegada desta força de trabalho europeia, 
receberam pouca atenção, se comparados aos estudos de grupos étnicos como os 
italianos e poloneses. A invisibilidade negra se faz presente já no início da constitui-
ção do município, ao citar o caldeirão multiétnico que compõe a cidade desde sua 
fundação, mas que não contempla a população negra que habitava a região antes 
da municipalização. Contribuiu para isso a valorização da mão de obra europeia, 
tida como melhor e mais civilizada, em oposição a nacional, concebida pelas teorias 
raciais à época como preguiçosa e indolente. 

Conforme Pereira (2008), os negros chegaram a Erechim quando esta ainda 
se chamava Paiol Grande, mas há uma escassez de fontes a respeito deste grupo. 
Quando refletimos sobre os lugares onde buscaram estabelecer residência, uma das 
entrevistadas menciona que as famílias se fixavam próximas às fontes de água, o que 
possibilitava as mulheres exercerem atividades demandadas pelo centro urbano, tais 
como domésticas e lavadeiras. Segundo ela, enquanto algumas lavavam roupas nos 
riachos próximos, outras passavam e engomavam as roupas cabendo às crianças a 
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entrega das peças no centro. No que se refere, portanto, a localização dos negros na 
cidade, estes estavam na periferia, e residiam, a maior parte, na Vila Operária, atual 
Avenida Farrapos, e bairro Matadouro, hoje bairro Progresso. Este dado também foi 
corroborado pelas entrevistas realizadas durante a vigência da pesquisa e sinalizam 
para a exclusão desta população do perímetro urbano a medida que a cidade foi 
crescendo.

O Projeto “A presença negra em Erechim: apontamentos para uma outra his-
tória do município (Erechim, 1908-1960)” desenvolvido entre os anos de 2012 e 
2014 tinha como foco a fundação do Esporte Clube Treze de Maio. A equipe de 
trabalho reunia dois professores e quatro acadêmicos voluntários. A exemplo da me-
todologia de trabalho empregada para estudar os clubes carnavalescos em Pelotas, 
a pesquisa foi calcada em um jornal de circulação diária na cidade, A voz da serra, e 
em entrevistas com três pessoas ligadas ao Clube, sendo uma delas ex-presidente da 
entidade. Fundado em 1949 como sociedade esportiva e recreativa o clube encerrou 
suas atividades em 1992, tornando-se posteriormente, sede do Sindicato dos Muni-
cipários de Erechim (SIME). 

No que diz respeito à formação do Clube em 16 de dezembro de 1949, dona 
Margarete da Silva refere que: “Esse ato, [...] que até inclusive os meus avós falavam 
que eles não tinham uma liberdade, eles iam se divertir aonde? Eles não podiam 
entrar nos clubes. Eles eram barrados.”1. A discriminação sofrida também é referida 
na entrevista do senhor Nelson Nascimento e nos aponta para a necessidade de um 
espaço de sociabilidade para os negros, o que levou a constituição do Clube. Para-
doxalmente, para este entrevistado, também foi o racismo sofrido que fez com que 
o Treze de Maio entrasse em decadência, uma vez que os jovens negros, de Erechim, 
migraram para centros maiores em busca de oportunidades e, à medida que os anti-
gos sócios faleceram, a sociedade entrou em declínio.  

Ao se constituir enquanto entidade, o Clube, em seu Estatuto previa, no déci-
mo artigo que: “[...] Não se fará distinção de raças e nacionalidades para a admissão 
de sócios”2, bem como deixa explícito que seria alheio a lutas políticas e religiosas. 
Desta forma a sociedade, tal como as demais, não estabeleceu restrições, bem como 
visava ser bem aceita pela população erechinense ao se distanciar de questões polí-
ticas e religiosas.

1  Entrevista realizada no dia 25/06/2014 com Margarete Fátima da Silva, p.10
2  Estatuto do Clube Treze de Maio. Erechim, abril de 1952, p.04
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De acordo com Garcez, a primeira sede do clube havia sido na residência do 
casal Silva na Rua João Pessoa, sendo posteriormente no bairro da Usina e, final-
mente na Avenida Farrapos (GARCEZ apud PEREIRA, 2008, p. 50), local que 
permaneceu como sede até o encerramento de suas atividades.  Tais mudanças, até a 
conquista da sede definitiva, evidenciam a um só tempo a necessidade de se reunir e 
a dificuldade econômica para adquirir um espaço próprio.

Na ocasião em que o clube comemorava seu segundo aniversário, o jornal A 
Voz da Serra noticiava que o Treze oferecia uma lauta mesa de frios e bebidas aos 
seus frequentadores. A divulgação no jornal informava que havia estado presente 
à cerimônia o prefeito da cidade e que ele havia proferido algumas palavras (A Voz 
da Serra, n. 232, 20/12/1951). Os sócios, como em inúmeras oportunidades a im-
prensa reforça, eram majoritariamente operários da cidade. No ano de 1955, por 
exemplo, o clube estava em vias de erguer uma sede própria e, para isso contava com 
o apoio da comunidade para arrecadar doações, dentre estas se destacavam a doa-
ções feitas por madeireiros de cidades vizinhas a Erechim. O presidente do clube, 
à época, era Edmundo Palhano Sobrinho, o popular “Panela” que mantinha uma 
relação estreita com a imprensa impressa e falada, uma vez que a rádio Erechim 
também visitava o clube naquele momento. Pode-se dizer que a imprensa fez uma 
cobertura maior das atividades do clube durante a presidência de Panela. Na tenta-
tiva de conseguir recursos, o presidente havia tentado junto ao governo do Estado 
a soma de trinta mil cruzeiros, por meio do Secretário de Obras Públicas, Leonel 
Brizola. Após a promessa deste de que o clube receberia o recurso, houve a mudança 
de governo e o aviso, por telegrama, de que o clube não receberia o valor, uma vez 
que o repasse contrariava a lei. Na matéria em que destacou que o auxílio ao Treze 
havia sido negado, o jornal colocou o subtítulo “Desta maneira é que os operários 
vão perdendo a confiança nos políticos profissionais” (A voz da serra, 21/04/1955). 
O texto, que ocupa espaço considerável na edição daquele dia, se comparado às no-
tícias dedicadas ao clube, encerrava de maneira contundente: 

Grande foi a indignação dos dirigentes do Treze de Maio, entre os 
quais se encontra o sr. Edmundo Palhano Sobrinho, que visitou nossa 
Redação ontem, trazendo seu protesto contra o que qualifica de ‘de-
magogia manifesta do governo trabalhista que prometera o auxílio 
pleiteado, garantindo que o daria unicamente para fazer propaganda 
eleitoral’. Acrescentou ainda o sr. Palhano Sobrinho: ‘Desta maneira é 
que os operários vão perdendo a confiança nos políticos profissionais. 
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Fomos iludidos pela demagogia do governo trabalhista, que graças aos 
céus acabou em nosso Estado’ (A Voz da Serra, 21/04/1955, p. 01). 

Desta forma, é possível perceber que a atuação do presidente, Edmundo Palha-
no, neste período, se fez bastante efetiva e que ele mantinha contato constante com 
Estevan Carraro, proprietário do jornal da cidade. Entretanto, são necessários maio-
res estudos sobre a participação política que certamente tinha a família Carraro. 

Diante da negativa de recursos por parte do Estado, cabia ao clube intensificar 
o pedido de doações feito junto à comunidade e, que já havia resultado em algumas 
doações de madeira para a construção da sede. O presidente expunha: 

[...] o 13 de Maio é uma entidade essencialmente operária e não dis-
põe de recursos para construir sua sede social. Os operários são os he-
róis anônimos que constroem a grandeza do país trabalhando árdua 
e honestamente, e por isso é justo que recebam o auxílio das classes 
abastadas afim de que possam erguer um prédio onde farão seu am-
biente social (Voz da Serra, 24/06/1955, p. 02).

Sendo assim, o clube, inúmeras vezes, se coloca como um eminentemente 
composto por operários. Ao reforçar uma identidade relacionada ao trabalho, o clu-
be não só visava positivar uma visão - sobre o negro recaia um estereótipo negativo 
advindo das teorias raciais do final do século XIX, sobretudo diante da comparação 
com o imigrante-, como também angariar a simpatia da comunidade erechinense. 

As matérias relacionadas às partidas de futebol da Liga Varzeana utilizavam-se 
da expressão “brancos x morenos” no título e, no corpo do texto, a denominação 
“mulatinhos”, como se fossem termos intercambiáveis. O Esporte Clube Treze de 
Maio chegou a ter dois times que disputavam o chamado “futebol menor” e como a 
documentação demonstra, os times tinham atletas multiétnicos. Para Santos:

O time representou uma das formas empregadas para buscar intera-
ção com os demais. Foi uma das atividades que auxiliaram na visibi-
lidade do negro e na construção de sua identidade étnica. Os espor-
tistas participaram de campeonatos organizados pelo próprio clube e 
por outros. Era uma oportunidade de convívio com variadas pessoas 
fora do espaço físico do clube (2018, p.70).
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Figura 1: Equipe principal do esporte clube 13 de Maio. Da esquerda para a direita podemos identificar o 
presidente do clube, Sr. Arlindo da Silva e ao seu lado, o Sr. João Maria Alves Pereira. Ano:1952/1953. Acervo 
Arquivo Municipal Juarez Miguel Illa Font.

Dentre as profissões dos atletas que jogavam no Clube e que constam nas fi-
chas da Liga Erechinense de Futebol Varzeano estão as atividades de carroceiro, mo-
torista, mecânico, eletricista, pedreiro, mas a maioria dos jogadores aparecia com a 
profissão de operário. 

Entretanto, se o futebol recebia destaque e o time do Treze de Maio vencia 
inúmeros jogos, não eram apenas os homens que assumiam o protagonismo no 
clube. As atividades cotidianas da sociedade envolviam as mulheres e moças das 
famílias associadas. A preparação da sede para a escolha da Rainha da Primavera, 
por exemplo, tinha em seu baile de coroação, uma das festas mais importantes do 
clube. Ao lado desta, a festa de gala de aniversário do clube em dezembro, data na 
qual também se realizava a troca da diretoria, constituía-se num dos momentos mais 
aguardados. De acordo com uma das entrevistadas, o baile anual para escolha da 
Rainha da Primavera era esperado com ansiedade pelas moças que frequentavam a 
sociedade e se revestia de grande pompa. No ano de 1952 a foto da Rainha, Lurdes 
de Oliveira, foi publicada no jornal.
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Figura 2: Coroação da Rainha da Primavera, no Clube 13 de Maio. À direita o presidente do Clube Arlindo da 
Silva, ao seu lado a rainha Lourdes Therezinha de Oliveira. Acervo Arquivo Municipal Juarez Miguel Illa Font.

A passagem da data, 13 de maio, também era festejada pelo clube:

Numa feliz oportunidade o Esporte Clube 13 de Maio, agremiação 
Social-Esportiva de nossa cidade, promoveu concorrida noitada dan-
çante, sábado último em regozijo a data de 13 de Maio, Abolição 
da Escravatura. Antes de serem iniciadas as danças usou da palavra 
o sr. Sergio Barcelos da Cruz, que em uma belíssima oração fez uma 
ampla explanação do significado da referida data [...] (Voz da Serra, 
24/05/1954, p. 04).

A vigilância sobre as mulheres, a exemplo de outros clubes negros como o Fica 
Aí pra Ir Dizendo de Pelotas, era bastante rígida e desempenhada por uma ativa ala 
feminina. Essa, era responsável por, dentre outras coisas, fiscalizar o comportamen-
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to das moças durante as festas do clube. Por meio do livro de atas da Ala Feminina 
do ano de 1961 é possível obter várias informações, entre elas, que as sócias se reu-
niram seis vezes naquele ano e que a diretoria da referida Ala era composta por uma 
presidente, duas secretárias, duas tesoureiras e uma diretora do salão, totalizando 
seis mulheres. Entretanto, em momentos de maior trabalho como a organização do 
Baile da Primavera, as componentes da Ala poderiam pedir auxílio para as demais 
sócias do clube. As reuniões registradas no Livro de Atas tinham como pontos de 
pauta a compra de objetos como cinzeiros, a indicação das candidatas a rainha da 
primavera, o relato das sócias que haviam pago a mensalidade e a definição do horá-
rio das próximas “soirées”. O comportamento tido como inadequado pelas compo-
nentes da Ala poderia levar a moça a ser expulsa do clube. Deste modo, a ata do dia 
20 de setembro de 1961 tratava, dentre outros assuntos, de expor que “foi também 
chamada atenção [da] srta. Mariza Rodrigues por ter se comportado mal na socie-
dade no último soirée realizado neste clube.”3. Por meio da ata deste dia, sabemos 
que as pessoas que compareceram na referida reunião haviam levado convites para 
serem dados as pessoas que “não são sócias e desejam comparecer no baile da prima-
vera no dia 30 do corrente mês.”4. Assinavam a ata doze sócias do clube, começando 
pela senhora Circe de Oliveira, a presidente. A reunião seguinte apresentava a quan-
tidade de votos que cada uma das sócias havia obtido, provavelmente se tratava da 
escolha da Rainha da Primavera, mas o fato mais importante era a seguinte informa-
ção “Foi feita a votação para o cancelamento da entrada da srta. Mariza Rodrigues 
em nosso Clube”. Desta forma, supomos que, entre as deliberações que poderiam 
ser feitas pela Ala Feminina estava o cancelamento ou não da entrada de sócias que 
haviam se “comportado mal’.  Cabia ainda às sócias, conforme as entrevistas, a pre-
paração de quitutes, a limpeza e ornamentação do clube, entretanto a presidência 
era desempenhada majoritariamente por homens, havendo apenas uma mulher que 
ocupou o cargo, já no período de decadência da entidade. Se recaia sobre as mulhe-
res a exigência de um comportamento exemplar, aos homens também era cobrado 
que não se envolvessem em brigas, bebedeiras ou qualquer outra querela que viesse 
a prejudicar a imagem dos sócios e do clube.

3  Livro de Atas da Ala Feminina. Acervo Margarete Fátima da Silva.
4  Idem.
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Figura 3: Baile Caipira no Clube 13 de Maio. Ano: 1954. Acervo Arquivo Municipal Juarez Miguel Illa Font.

 
Como abordamos anteriormente, as festas mais concorridas eram o baile de 

escolha da rainha da primavera e a festa de aniversário do clube, mas haviam tam-
bém outras como, por exemplo, o baile da linguiça e o baile caipira, demonstrado na 
fotografia acima. A fotografia também nos faz pensar na quantidade de sócios que 
o clube tinha. Sobre isso, no ano de 1961 sabemos que o número de frequentadores 
poderia ser maior que o número de sócios, uma vez que seriam distribuídos convites 
às pessoas não sócias, que desejassem participar do Baile de Primavera. O Livro de 
Atas da Ala Feminina expõe uma lista de nomes, a “relação de sócios quites do ano 
de 1964” em que apareciam 20 nomes masculinos. Alguns haviam quitado outros 
anos como 1963 ou então adiantado o pagamento de 1965. O valor que consta ao 
lado do nome da maioria dos sócios é de “500,00” provavelmente quinhentos cru-
zeiros era o valor da anuidade. 

Existem poucas fotografias do clube que nos permitam ver como era sua estru-
tura interna. Sabemos que, na Avenida Farrapos, o clube possuia um terreno de mais 
de trezentos e setenta metros quadrados. A escritura lavrada em agosto de 1965 
tinha como transmitente a prefeitura municipal e o valor do terreno era calculado 
emCR$ 2.602 (dois mil e seissentos e dois cruzeiros).

O Esporte Clube Treze de Maio foi um importante espaço de sociabilidade 
formal para a comunidade negra erechinense, uma vez que se constituía enquanto 
alternativa de convívio social, pois, no período, o jovem município com forte pre-
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sença de imigrantes europeus, contava com clubes étnicos que, embora não expu-
sessem em seus estatutos, na prática, eram fechados a indivíduos de outras etnias. 
Assim, um clube de “operários”, por meio de suas festas e do futebol, aglutinou ne-
gros e se tornou um espaço de resistência. Se a imprensa não noticiava o racismo 
na cidade, dedicando-se a publicar matérias sobre o racismo nos Estados Unidos, 
o preconceito sofrido pelos negros em Erechim está presente na memória de seus 
antigos sócios e descendentes.
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A pesquisa iniciada no Núcleo de Documentação 
Histórica e o encontro com as exclusões: 

o caso do órfão Darcy (1933)

Magda de Abreu Vicente

Recebi com muito carinho o convite da professora Lorena Gill para escrever um 
texto em comemoração aos 30 anos do Núcleo de Documentação Histórica 

da UFPel – Profa. Beatriz Loner (NDH-UFPel). Comecei a pensar o que havia na 
minha história pessoal e trajetória profissional que convergia para o passado de pes-
quisadora junto ao Núcleo. De pronto, 3 lembranças relacionadas a pesquisa surgi-
ram. A primeira delas é permeada pela memória da longa escadaria que dá ao andar 
superior da Bibliotheca Pública Pelotense, espaço onde eu ficava pesquisando por 
longas tardes. O característico cheiro dos jornais antigos retorna ao olfato como se 
ali estivesse novamente. Não era época de pandemia, mas sempre precisávamos usar 
máscara e luva para preservar o acervo jornalístico e nossa saúde. Outra memória se 
faz em torno do objeto que procurava insistentemente, naquelas folhas impressas 
em jornais amarelados do século XIX, que era a tarefa de achar notícias referentes 
as resistências escravas. E, por fim, lembro de observar as chegadas repentinas da 
professora Beatriz Ana Loner que me levavam ao temor de serem realizadas bem 
no momento em que geralmente saía para comprar doces nas bancas do entorno da 
Praça Coronel Pedro Osório ou do calçadão central. Doces lembranças que mistu-
ram o saudosismo e os receios da juventude, ainda presentes nas memórias que dão 

10
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sentido ao passado e também ao presente, através dos significados de nossa cultura e 
dos momentos vividos (THOMSON, 1997). 

O relato acima remete aos anos de 2001 e 2002 e nessa época eu participava 
como bolsista da UFPel do projeto de pesquisa intitulado “Formas de luta e orga-
nização dos trabalhadores contra a escravidão (1880-1888)”, que era coordenado 
pela professora Beatriz Loner, através do NDH-UFPel. Ali comecei a ter contato 
com pesquisa num momento em que as bolsas nas instituições federais eram muito 
escassas. A partir de então meus objetos de estudos passaram a ser direcionados às 
pesquisas de mestrado e doutorado na área da história da educação com foco nos 
sujeitos pouco visíveis na sociedade brasileira, pesquisando sobre os órfãos, no mes-
trado e as professoras rurais, no doutorado.  

Cabe ressaltar a importância que a experiência como pesquisadora junto ao 
NDH e à professora Beatriz teve em minha vida. Quando ingressei no Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPel minha aprovação se deveu, 
dentre outros fatores, ao fato determinante de eu ter sido bolsista na graduação e, 
portanto, já ter experiência em pesquisas. Ao investir no mestrado, resolvi revisitar a 
minha própria história e pesquisar sobre a instituição que morei durante o então se-
gundo grau, o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG), escola de nível 
médio vinculada à UFPel. Foi ali que conheci parte da história dos inúmeros inter-
nos, numa época em que a escola tinha um caráter essencialmente asilar, quando de-
nominada Patronato Agrícola Visconde da Graça (PAVG), de 1923-1934. Assim, 
dentre outras, conheci um pouco da vida do órfão Darcy, com a idade presumível de 
13 anos, a quem irei falar brevemente a seguir. Cabe ressaltar que foi também neste 
momento que tomei consciência de minha condição de órfã de pai. Até então, ter 
crescido sem a presença de um pai desde os 6 anos era simplesmente um trauma de 
infância, que fazia parte do passado de uma menina do interior de Encruzilhada do 
Sul-RS. Porém, ao me defrontar com tantas outras histórias de orfandade ao longo 
da pesquisa, passei a conviver com uma condição de vida coletiva o que ressignificou 
minha própria condição no mundo. Portanto, o objetivo deste texto é contar sobre 
parte da história da educação para os menos favorecidos em Pelotas, focando, mais 
especificamente, o PAVG. Para tanto, esta pesquisa acessou diversos documentos da 
instituição como as Fichas de identificação dos alunos, que totalizaram 254, corres-
pondências, relatórios anuais, dentre outros documentos que foram encontrados 
na instituição. Também foram pesquisados jornais locais e legislações do período 
estudado.
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Darcy, o menino de número 37, que viveu
no Patronato de 1931 até 1933

Resolvi manter o nome verdadeiro de Darcy sob pena dele ser apresentado 
nesta história como apenas mais um número, como de fato o era em meio a tantos 
ex-alunos e ex-alunas que passaram pelo CAVG. Ali os discentes eram reconheci-
dos por números e não pelos seus nomes. Essa prática adveio de regimes ditatoriais 
uma vez que ajudava na vigilância e no cumprimento fiel das normas impostas que 
deveriam ser rigidamente cumpridas e punidas. Segundo Foucault (1999) o poder 
é implementado nas sociedades através de pequenos gestos ou instituições o que 
pode ser associado à ordem implantada no Patronato que apostava na rigidez como 
maneira de formar comportamentos obedientes e úteis àquela sociedade. Assim, 
de um modo geral, os regimes que orientaram o estabelecimento das prisões no pe-
ríodo da modernidade tinham como base uma legislação penal vinculada à equiva-
lência moral, calcada na eficiência e na destinação para o trabalho de modo a evitar 
qualquer tipo de “vadiagem” mesmo quando se referia apenas às crianças, cuja con-
cepção ainda se distanciava daquela que temos hoje. Muito semelhante às prisões 
também eram alguns estabelecimentos educativos no início da República brasileira. 
O Patronato era um deles. 

Darcy, nascido em 12 de fevereiro de 1918, era filho de Philomena e, assim 
como a maioria dos estudantes do PAVG, constava como brasileiro, morador da ci-
dade de Pelotas e tinha pai “não identificado”. Segundo Vicente (2010), os Patrona-
tos abrigavam crianças e jovens que tinham como característica principal, a orfanda-
de. No caso específico do PAVG, a instituição recebia apenas meninos, moradores 
de Pelotas e cidades do seu redor, e a esmagadora maioria era órfã. Cabe ressaltar 
que, assim como no caso de Darcy, a ausência do pai não se devia apenas a casos de 
genitores falecidos, mas, como foi constatado a partir das fichas de identificação dos 
alunos, porque os meninos tinham pais desconhecidos. Nestes, provavelmente pre-
dominou o fato de que o pai não se responsabilizou pela criação do filho, restando à 
mulher a incumbência solitária de criar e educar os filhos e as filhas. 

Darcy, embora constasse com idade “não identificada” em sua ficha estudantil, 
tinha o registro de nascimento datado de 1918, o que leva a presumir que o menino 
possuía 13 anos em 30 de janeiro de 1931, data que ingressou no PAVG. Possuía o 
fenótipo da etnia negra embora fosse considerado de pele mista, constava como pos-
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suindo nariz achatado, 1,38 metros de altura, 34 kg, “orelhas grandes, boca regular”, 
olhos castanhos, vacinado e “com uma fratura no maxilar inferior”. Foi enviado à 
escola pelo juiz de órfãos, como era de costume na época. Cabe destacar que, dentre 
tantos alunos, a narrativa sobre Darcy foi realizada em função da documentação 
acessada, pois foi deste menor que encontrei não só sua ficha de identificação, mas 
também sua carteira de identidade de escoteiro. Com 13 anos entrava para a estatís-
tica que infelizmente ainda faz parte da sociedade brasileira: não sabia ler, nem es-
crever, nem soletrar e, ao que consta, também não conhecia o alfabeto, não assinava 
o próprio nome e também não identificava as quatro operações aritméticas1.

Figura 1: Carteira de Identidade do Escoteiro do ano de 1933.
Fonte: Acervo do CAVG. Acesso em 2010.

Darcy, o número 37, ficou no máximo dois anos na instituição. Ali, por mais 
que fosse rígido o regime disciplinar, para as crianças pobres e órfãos de Pelotas e 
região encontrava-se uma oportunidade de estudar e vislumbrar um futuro melhor. 
Na ficha de Darcy, o mais impactante é que era considerado um aluno “sofrível” em 
relação ao seu desenvolvimento e comportamento embora, como podemos perceber 
na figura 1, no último ano seu comportamento tenha sido considerado “regular”. 

Ou seja, da longa distância que percorrem os quase cem anos dessa história po-
demos concluir que a sociedade ainda mantém traços dessas defasagens no ensino e 
aprendizagem escolar. A depender da série analisada, dados do ano de 2018 revelam 
que a distorção idade série no Brasil chega a 31% no ensino fundamental e a 36 % no 

1  Segundo a Amostra de Domicílios Contínua (PNAID), em 2019 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 
anos ou mais de idade foi estimada em 6,6% representando 11 milhões de analfabetos. Dados disponíveis em: < 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html.> Acesso em 03 set. 2020. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html
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ensino médio2 em escolas públicas. Neste sentido, o país continua atingindo outros 
Darcys. Foi assim que, em 25 de janeiro de 1933 Darcy foi desligado do Patronato, 
“conforme solicitação do Juiz de órfãos”. Não sabemos o exato motivo que o levou 
a ficar um período tão curto na instituição, se a conduta “sofrível” para a escola, ou 
se, como ocorria em diversos casos, foi porque sua mãe precisou que ele largasse os 
estudos para ir trabalhar e ajudar no sustento da casa, o que parece ser uma opção 
plausível haja vista que seu comportamento havia se tornado “regular” (Figura 1). 
Assim, passamos a refletir sobre como era o atendimento educativo no Brasil da 
incipiente República.

Os ideais de educação para os pobres no Brasil e os patronatos

O pensamento em torno do ensino para os pobres no Brasil antecede ao pe-
ríodo republicano, quando se aprofunda. Ele advém de discussões e propostas que 
foram implementadas desde o período imperial.

Ao fazer um relato sobre a educação brasileira no século XIX, Faria Filho 
(2000, p. 136) chama a atenção para o fato de que já neste período a escola buscava 
seu espaço junto à sociedade, “produzindo o seu lugar próprio”. Este foi, portanto, 
um momento de produção de discursos que tencionavam os valores de uma socieda-
de autoritária, desigual e escravista onde os problemas educacionais eram frequen-
temente discutidos e muitas vezes modificados de acordo com o surgimento das 
diferentes legislações.

Para Faria Filho (2000), o pouco investimento das províncias, por mais que 
fizessem, não teria um resultado condizente com a demanda educacional uma vez 
que o papel das províncias era limitado financeiramente. De fato, o financiamento 
da educação pública somente irá fazer parte da realidade brasileira a partir da Cons-
tituição de 1934, que tornou obrigatório que Estados, Municípios, União e Distrito 
Federal destinassem um percentual de suas verbas para a educação (Rocha, 2005). 
Desse modo, o período imperial foi responsável por fornecer uma educação rudi-
mentar às classes menos favorecidas da sociedade, a escola de “primeiras letras”, pois 
para os pobres, bastava uma pobre educação (OLIVEIRA, 2004). 

Assim, já no período da emergente República, se consolidou uma concepção 

2  Dados disponíveis na Plataforma QEdu: <https://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie?dependence
=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2017.> Acesso em 17 ago. 2020. 

https://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2017
https://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2017
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atrelada à ideia de que a integração social ocorreria através de um projeto político 
de nação no qual a escola primária “destinada à maioria da população, deveria di-
fundir os saberes elementares e os rudimentos das ciências físicas, naturais e sociais, 
enquanto a escola secundária atenderia às elites” (SOUZA, 2008, p. 19). Apenas 
o ensino das quatro primeiras séries seria suficiente para a maioria da população 
brasileira. Além da escola contribuir para o patriótico projeto da República, para 
Hilsdorf (2005), a crescente urbanização e, ao mesmo tempo, o êxodo rural, foram 
outros fatores importantes para discutir a escolarização da população.

Nesse período há um movimento insurgente em torno da educação com uma 
união de esforços para que a educação chegasse ao povo em geral e que foi repre-
sentada, principalmente, pelos grupos da Escola Nova e da Igreja Católica, ambos 
primando pelo mesmo objetivo educacional, mas com propostas diferentes. As 
principais bandeiras do escolanovismo referiam-se à necessidade de a escola ser um 
espaço público, universal, gratuito, leigo e de educação igualitária de modo que sua 
responsabilidade fosse atinente ao setor público com argumentações teóricas pau-
tadas numa pedagogia mais crítica e menos autoritária. Já a educação religiosa cató-
lica primava pelo ensino tradicional, religioso, moralista e privado (SCHWARTZ-
MAN, 2000).

No plano econômico, os anos de 1920 foram marcados por uma produção 
semi-industrial e não mais simplesmente agroexportadora, o que contribuiu para 
que as necessidades da sociedade em geral também se modificassem. Alguns seto-
res da sociedade preocupavam-se, agora, com aspectos relacionados ao catolicismo, 
nacionalismo e à educação, principalmente, as camadas médias que estavam nas ci-
dades brasileiras, o proletariado e até mesmo parte das oligarquias que já estavam 
vinculadas à industrialização (NAGLE, 2001, p. 27). É nesse cenário econômico, 
social e ideológico que surgiu a necessidade de implantação do ensino técnico, pois 
parte da sociedade requeria maior expansão da educação aos menos favorecidos da 
sociedade. O Brasil necessitava formar cidadãos instruídos, pois os discursos de po-
líticos e setores mais abastados anunciavam que a sociedade era atrasada e coberta 
pelo “tapete” da ignorância que encobria grande parte da sociedade brasileira ainda 
analfabeta. Assim, a educação começava a se fazer necessária, visto ser importante 
para instruir a sociedade para o trabalho. Segundo Oliveira (2003, p. 10), “o que era 
implementado pela República não encontrava ressonância na sociedade e o descon-
tentamento estava presente, manifestando-se em várias situações”. 
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A educação seria um dos amplos debates estabelecidos neste período e superar 
os problemas educacionais não resolvia somente aqueles referentes às dificuldades 
desta população pobre e carente, mas sim, e principalmente, resolveria os problemas 
relativos às necessidades de mão-de-obra no campo e nas cidades, onde os proble-
mas urbanos fervilhavam com o aparecimento de todos aqueles que requeriam tra-
balho, refúgio, abrigo, diversão e moradia. 

As próprias legislações que surgiram em favor da educação promoveram e 
mantiveram o mesmo caráter elitizante e classista até então existente. Assim, o ensi-
no se orientou de forma deficiente, tanto no aspecto quantitativo (falta de ofertas de 
escolas, baixo rendimento no sistema escolar e manutenção da discriminação social) 
e também no aspecto estrutural (surgimento de escolas que não atendiam adequa-
damente ao crescimento econômico e nem às necessidades sociais). 

No Brasil, os Patronatos foram criados no início da República, objetivando 
receber alunos oriundos da zona rural e da zona urbana. Aos que vinham da zona 
rural a principal intenção era a conformação da força de trabalho, ou seja, adequá-
-los às necessidades de mão-de-obra do momento. Para estudantes da zona urbana, 
essas instituições objetivavam orientar e enquadrar os órfãos e desvalidos da sorte, 
tendo em vista moldá-los à sociedade burguesa, de modo a que não se tornassem 
uma ameaça à população citadina e também não atrapalhassem a nova orientação 
trabalhista que, no início da República, teve por base a mão-de-obra livre. Segun-
do Nascimento (2004), essa foi uma consequência das discussões sobre educação 
agrícola características do século XIX, revelando “estratégias utilizadas pela elite di-
rigente na sua necessidade de legitimar seu poder, moralizar suas funções, sentir-se 
útil e justa” (NASCIMENTO, 2004, p. 53). 

Fica claro que os Patronatos se destinavam às classes sociais menos abastadas 
e foram fruto de um contexto onde era patente o predomínio da economia agrá-
ria sobre a emergente industrialização que se desenvolvia em regiões pontuais do 
país. A orientação para a instalação destas Instituições não fugiu às regras do pensa-
mento civilizatório, moral e positivista vigente na época. Assim, o primeiro decreto 
de criação dos Patronatos foi o de nº 12.893, de 28 de fevereiro de 1918, assinado 
pelo Presidente da República, Wenceslau Braz, que afirmava sobre a necessidade 
de “impulsionar o movimento de transformação econômica do país, pelo aumento 
progressivo de sua capacidade produtora” (BRASIL, 1918). Para ele, os Patronatos 
tinham como principal objetivo o “aperfeiçoamento do homem do campo, moder-
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nização da produção rural e regeneração moral” dos adolescentes e crianças (BRA-
SIL, 1918). Assim, “tinham o caráter de instituições de assistência social destinadas 
a abrigar e educar menores, preocupadas em readaptá-los à vida social” (NASCI-
MENTO, 2004, p. 81,).

Progresso e civilização eram as máximas da modernidade de então. Com isso, 
modernizar o setor primário produtivo se fazia urgente para alcançar esses objetivos, 
função que foi uma atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
órgão que, inicialmente, foi responsável pelos Patronatos no Brasil.

Pelotas e o estabelecimento do PAVG 

Nas primeiras décadas do século XX, Pelotas passou a substituir uma econo-
mia voltada para o charque por uma economia agrícola que devia ser suprida com 
mão-de-obra qualificada para e pelo homem do campo. Dessa forma, o PAVG sur-
giu como uma alternativa para enquadramento dos filhos dos produtores rurais nos 
moldes econômicos e sociais do período (MONTEIRO, 2007). 

Conforme Alonso, Benetti, Bandeira (1994, p. 25), no início do século XX, a 
vida da maioria da população de Pelotas era precária e para os charqueadores a de-
cadência econômica já havia batido em suas portas com o declínio das charqueadas. 
Grande parte da população urbana era constituída por pessoas extremamente po-
bres, descendentes de escravizados ou pessoas oriundas do meio rural que possuíam 
um poder aquisitivo muito baixo.  

Durante a primeira República, Pelotas vivia o dia a dia dos aglomerados urba-
nos e dos chamados “cortiços”. Segundo Loner (2001), em 1911 a Seção de Estatís-
tica do município de Pelotas apresentou predomínio de indústrias do ramo da ali-
mentação. “Fora destas, existiam apenas algumas de roupas e tecidos, uma de vidro; 
seis de móveis, de madeira e vime; uma de instrumentos musicais; duas de coroa de 
flores; três de jogos de artifício; destacando-se seis de fabricação de carros e dois 
estaleiros navais” (LONER, 2001, p. 53). 

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia o espaço urbano também surgia a ne-
cessidade de adequá-lo às normas higienistas. Essas discussões surgiram em Pelotas 
na transição do século XIX para o XX, vinculadas tanto ao pensamento higienista 
no Brasil quanto à necessidade de cuidados com o saneamento e com uma moderni-
dade urbana. Urgente e necessário era organizar esse espaço, poluído com a grande 
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quantidade de lixo e também de pessoas que viviam pelas ruas, pois não tinham 
ocupação e nem onde morar, levando ao surgimento de doenças e epidemias. Medi-
das foram tomadas para a organização do espaço pelotense: construção do Parque 
Pelotense Souza Soares em 1883; construção de hospitais como a Santa Casa e a 
Beneficência Portuguesa, asilos para mendigos e órfãos, e instituições de caridades 
(SOARES, 2001). Além disso, Pelotas já contava com a Imperial Escola de Medici-
na Veterinária e de Agricultura Prática (1883), instituição que originou a atual Uni-
versidade Federal de Pelotas. Segundo Meireles (2003), em 1917 foi criada a Escola 
de Artes e Officios, que deu origem ao atual Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul). Além disso, mesmo de forma tímida e 
deixando boa parte das crianças fora da escola, é também no início da República 
que a municipalidade pelotense se obriga a investir em mais escolas de ensino pri-
mário. Oliveira (2005) afirma que no governo do prefeito Augusto Simões Lopes 
(1924-1928), foram instaladas em torno de 30 escolas de ensino primário, tanto na 
zona rural quanto na zona urbana. Vicente e Amaral (2020) destacam que o cresci-
mento do investimento em escolas primárias em Pelotas teve continuidade nos anos 
que se seguiram, principalmente após 1945 uma vez que a Constituição de 1946 
responsabilizou os municípios para com o financiamento do ensino primário. 

Todas essas medidas mostram tentativas de organização do espaço central de Pe-
lotas e isso se fez em função de um contingente populacional de pobres e indigentes, 
que deviam ser “limpados” dos espaços pertencentes às classes sociais mais abastadas. 

Essas características serão marcantes para a formação do Patronato Agrícola na 
cidade de Pelotas, pois conforme já foi dito, muitos dos alunos que ali se instalaram 
eram crianças pobres, órfãs e oriundas das cidades circunvizinhas. O atual Con-
junto Agrotécnico Visconde da Graça, situado na cidade de Pelotas, foi instalado 
no ano de 1923 com o nome de Patronato Agrícola Visconde da Graça. Na época, 
Pelotas tinha a vantagem de possuir um Ministro da Agricultura que era pelotense. 
Ildefonso Simões Lopes, filho de João Simões Lopes (o Visconde da Graça que deu 
nome ao PAVG), defendeu a instalação do Patronato em sua cidade natal. Para a 
instalação dos Patronatos no Brasil houve articulação entre o governo federal e as 
prefeituras municipais, sendo beneficiadas as localidades que possuíam lideranças 
políticas mais atuantes junto ao poder público. 

A influência de Ildefonso Simões Lopes para instalação do Patronato em Pe-
lotas aparece claramente nos jornais pelotenses e também nos escritos de Osório 
(1962). É importante lembrar que esses fatos eram ressaltados nos meios de comu-
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nicação da época. Segundo o Almanach de Pelotas, o objetivo da iniciativa da criação 
do Patronato era zelar pela “instrução de meninos órfãos e sem amparo, sem meios 
de se instruírem, arrebatando-os da ociosidade e dos perigos do abandono crimino-
so, que acabaria por torná-los prejudiciais e perigosos a comunhão” (ALMANA-
CH DE PELOTAS, 1924, p. 285). 

Assim, em 17 de outubro de 1921, sob a Lei nº 144, o Conselho Municipal, 
presidido por Manoel Simões Lopes, decretou a doação de 201 hectares de terras, 
“no 2º distrito, denominado Boa Vista, a 8 km do centro da cidade, para sediar o 
futuro estabelecimento de ensino” (ANTUNEZ, 1996, p. 17). Como se sabe, era 
corriqueiro que membros da elite pelotense fizessem doações para a construção de 
obras públicas a fim de conseguirem retorno político e destaque pessoal. Nos jornais, 
a notícia que mais circulou foi sobre a doação das terras ao município, sem citar o 
auxílio do governo federal. Assim, a instalação do Patronato veio a atender às neces-
sidades das classes menos favorecidas, indo ao encontro dos que idealizavam uma ins-
tituição que formasse trabalhadores qualificados ao trabalho agrícola e para trabalhar 
na emergente república, carente de trabalhadores considerados “mais civilizados”.

O PAVG e as práticas educativas

Nos Patronatos a apropriação da infância foi constituída de forma marcante e, 
talvez para alguns, de forma sórdida. Lançar-se ao passeio pela infância dentro dos 
muros, grades e formações militares de uma escola agrícola não era tarefa fácil. Cres-
cer e viver no mundo longe da família, quando havia família, fazia parte da desestru-
turação e, ao mesmo tempo, estruturação dessa infância nada homogênea. Deses-
truturada, porque se constatava que eram instituições para meninos, em sua maioria 
órfãos de pai, de mãe ou de ambos, e estruturada na medida em que o Patronato 
também contribuiu, dentro dos limites institucionais, no preparo de mão-de-obra 
e funcionou efetivamente como uma possibilidade de moradia, de alimentação e de 
inserção social dos egressos através dos estudos e aprendizagem lá desenvolvidos.

Aos alunos do Patronato era ministrado o ensino primário onde as turmas 
eram divididas conforme o seu grau de adiantamento, em elementar, média e com-
plementar de acordo com o método de ensino Intuitivo e Prático. O ensino primário 
era ministrado em dias alternados, divididos em mais de uma turma, aumentando 
as turmas de acordo com o crescimento do número de alunos, e com as necessidades 
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da região e organização da instituição. A divisão dos alunos era seguida pelo grau de 
adiantamento dos mesmos, pois enquanto uma turma frequentava as aulas, a outra 
recebia o ensino agrícola no campo. Os alunos de melhor desempenho eram colo-
cados na turma 1, os outros eram distribuídos, respectivamente, nas turmas 2 e 3. 

O método intuitivo, que preconizava essas aulas mais práticas, foi aplicado no 
Brasil nos anos finais do século XIX. Surgiu posteriormente ao método tradicional 
e anteriormente a Escola Nova. Iniciado na Europa (por Pestalozzi e Froebel) foi 
implantado para fazer com que os alunos tivessem um melhor rendimento escolar, 
além de aprenderem através da intuição e da prática, ou seja, aprender a fazer fazen-
do.  O manual de Norman Allison Calkins, A Lição das Coisas, foi traduzido para 
o português por Rui Barbosa e impresso em 1886. Esse era um dos livros usados no 
Patronato. Os professores sentiam dificuldades em ensinar os alunos através do mé-
todo do fazer, pois o governo era moroso no fornecimento de materiais didáticos, 
tais como maquinários e equipamentos. 

Na classe elementar os alunos tinham as mesmas disciplinas da classe média, 
porém as classes eram subdivididas de acordo com o aproveitamento. Os que eram 
considerados com menor aproveitamento deixavam de receber ensinamentos de al-
gumas disciplinas, como Geometria e História do Brasil. Assim, a orientação dava-
-se em ordem crescente, ou seja, na “sub-classe A” ficavam os alunos mais adiantados 
e, consecutivamente, até a “sub-classe D”, ficando nessa os alunos com mais dificul-
dades, dependendo da quantidade de alunos em cada ano. Tudo isso no primeiro 
semestre do ano letivo. Na classe média, os alunos aumentavam o seu quadro de 
disciplinas. Além das aulas práticas, aprendiam Português, Aritmética, Geografia, 
Geometria e História do Brasil e Natural, Lições das Coisas, Instrução Moral e Cí-
vica e noções de Agricultura. 

No segundo semestre, os alunos da classe Complementar e Média aprendiam 
Português, Aritmética, Geografia, Geometria, História do Brasil, Lição das Coisas, 
Desenho, Instrução Moral e Cívica e Noções de Agricultura. Na classe elementar os 
alunos não aprendiam Lição das Coisas, Geometria e História do Brasil.

Nos relatórios anuais consultados, eram frequentes as queixas dos professo-
res em relação aos alunos que ingressavam para o Patronato, pois reclamavam da 
maioria analfabeta de alunos. Portanto, Darcy fazia parte da norma e não era uma 
exceção em relação a realidade da época. 

A utilização do método de ensino de aprendizagem prática, ou seja, através 
do trabalho, acabava sendo conveniente ao governo, pois justificava o labor que os 
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alunos realizavam dentro das instituições e a eles eram atribuídos conhecimentos 
básicos, destinados às classes sociais mais baixas.  Em reportagem do jornal porto 
alegrense Diário de Notícias, do dia 19/10/1929, obtêm-se a informação de que os 
alunos do PAVG que não estavam em aula trabalhavam como auxiliares nas diversas 
seções do estabelecimento, o que indicava a total disposição dos educandos, nos 
diferentes horários do dia, ao trabalho dentro da Instituição.

No Patronato, os alunos exerciam diariamente as práticas agrícolas às quais a 
Instituição objetivava. A parte da educação dos alunos chamada de Ensino Profis-
sional era composta por 3 oficinas: Ferraria, Carpintaria e Selaria. A partir do ano 
de 1927 os relatórios começam a informar quais eram os alunos que se destacaram 
em cada uma das oficinas, sempre sendo mencionados pelos seus respectivos núme-
ros. O conteúdo administrado em Agricultura era relativo a composição e aprovei-
tamento da terra, identificação de plantas e solo. Também fazia parte do currículo 
o conhecimento sobre maquinaria agrícola, como arados, grades e semeadeiras.  
Atenta-se para o fato de que as aulas de teoria rudimentar de agricultura eram mi-
nistradas duas vezes por semana, de forma que os alunos passavam bem mais tempo 
realizando as aulas práticas do que as teóricas. Os alunos também realizavam o plan-
tio de culturas, que eram diversificadas em suas variedades. 

No final de cada ano os alunos passavam por exames finais que eram realizados 
pelos funcionários da instituição e até por funcionários ligados ao Ministério de 
Agricultura, conforme Relatório Anual de 1925. Nos jornais locais, em todo final 
de ano do período pesquisado eram apontados os exames finais do Patronato. Des-
tacavam-se os nomes dos alunos que tinham melhores notas e também os nomes 
dos seus “avaliadores”. Ao que tudo indica, os melhores alunos deveriam ser exem-
plos a serem seguidos na sociedade. 

A cada final de ano eram compostas comissões para realizarem a aplicação dos 
exames finais, criadas para avaliar os exercícios militares, a ginástica e o escoteirismo, 
assim como exames do curso primário e de agricultura prática, isso por que além de 
atividades teórico práticas, a escola contava com uma extensa ação voltada o ensino 
cívico que era exercido nas aulas de Educação Física com práticas de Escotismo, Gi-
nástica Sueca e Exercícios Militares. Os alunos que se dirigiam ao Patronato estavam 
destinados a enfrentar a difícil tarefa de participar de todas as atividades propostas 
pela instituição. O ócio, tão temido por alguns membros da sociedade, era comba-
tido com veemência. As práticas educativas eram rígidas e quase não cediam espaço 
ao lazer, pois os alunos estavam destinados a praticar trabalhos em várias atividades: 
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oficinas, práticas de agricultura, aulas teóricas e principalmente a Educação Física, 
além dos serviços diversos. 

Apontamentos finais...

No curto espaço destas páginas, procurei mostrar como a inserção na pesquisa 
desde a minha graduação em História na UFPel, e o contato como bolsista junto 
ao NDH, influenciou em minha trajetória como pesquisadora levando-me a dar 
continuidade em pesquisas que, mesmo voltadas para a área da educação, estivessem 
permeadas pela temática da história e continuassem realizando estudos voltados 
para parcelas mais carentes da população. Foi desse modo, que consegui terminar os 
estudos e hoje estar aqui escrevendo essa história para vocês.

Procurei abordar neste estudo, como se deu uma parte da educação para os 
órfãos e pobres no período republicano, mais especificamente pelo olhar de uma 
instituição da cidade de Pelotas que foi o PAVG, representado na figura do órfão 
Darcy. Sobre esse jovem, não sabemos efetivamente como era, quais foram os reais 
motivos pelos quais ele se desligou da instituição, nem sabemos por que ele possuía 
uma “fratura no maxilar inferior” ou sequer conhecemos seu rosto, afinal, fotografia 
era um ato elitizado e distante da maioria da população pobre do país. 

Embora o PAVG fosse um lugar de impermanência e, portanto, de uma pas-
sagem breve, também foi um lugar de longas vivências. Conforme Vicente (2010), 
neste período os alunos poderiam passar de 1 até 8 anos na instituição. Porém, a 
realidade de Darcy era a mais comum, pois a maioria dos alunos (57%) ficava menos 
de um ano na escola e no máximo, 3 anos. Como o curso primário durava o tempo 
de 4 anos, a maioria não chegava a concluí-lo.  Esse dado é sinal indicativo de que 
provavelmente a Instituição não estava atingindo seus objetivos de formar os traba-
lhadores para o campo, mas no máximo, tirá-los do ócio. 

 Assim, olhar para a história com olhos do presente pode ser extremamente 
perigoso, pois incorremos no risco de a julgarmos com as “lentes” da atualidade. No 
entanto, não podemos negar que a história da educação passou por longas modifi-
cações nos séculos que seguiram. Quando fui estudante interna do atual CAVG (ex 
PAVG), já na década de 1990, as meninas tinham acesso ao ensino técnico agrícola, 
as escolas já eram mistas e às mulheres, já se concebia o direito ao saber. Porém, 
ocorriam ainda certas permanências, como o hábito de eu ser mais um número na 
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instituição, a estudante nº 751, que numa clara identificação com Darcy, também 
era órfã de pai. No entanto, embora numa condição feminina, eu tinha o privilégio 
de ser branca e ter vivido num período em que a popularização das primeiras séries 
já era uma obrigatoriedade na Constituição Brasileira, tanto em termos de finan-
ciamento da educação como de frequência, uma vez que a LDB nº 5692 de 1971 
tornou obrigatória a frequência as 8 primeiras séries para toda população. 

Assim, estudar a história do Patronato trouxe à tona vivências de outros Dar-
cys, alguns com sorte de terem vencido os estudos e, quem sabe até passado nos exi-
gentes relatórios de conduta, comportamento e aprendizagem, que deixaram para 
nós parte da história da instituição e daqueles que lá viveram. Cabe lembrar que no 
PAVG havia uma variação na idade dos ingressantes uma vez que alguns entraram 
com a idade de 6 anos, ou, como no caso de Darcy, aos 13. Não consegui abordar 
neste texto questões médicas higienistas que tanto assolaram o cotidiano da insti-
tuição, uma vez que foi esse um período permeado por pestes, inclusive levando a 
óbito alguns alunos. O PAVG tentou modernizar suas estruturas aos preceitos hi-
gienistas da época, mas ainda mantinha as longas filas para que os alunos pudessem 
tomar seus banhos, frios. 

Para finalizar, relembro Clóvis Caldeira, em seu livro, Menores no Meio Rural, 
escrito na década de 1960, ao reportar-se às consequências que o trabalho familiar 
acarretava para os estudos, o que talvez tenha sido um dos possíveis motivos do des-
ligamento da Darcy da instituição. Segundo Caldeira (1960), o trabalho interferia 
na educação dos menores como se pode, ainda, visualizar em diversos cantos do nos-
so país. O Brasil era um país predominantemente agrário e dependente do trabalho 
familiar em várias regiões, assim, em grande medida a atividade agrícola apoiava-se 
no trabalho de menores, principalmente quando a mãe era a única responsável pelo 
sustento dos (as) filhos (as). 

Remeto ao trecho de uma carta escrita pela mãe de dois alunos do Patronato. 
Apesar de serem moradores da cidade de Pelotas, o contato com sua mãe não era mui-
to fácil, o que era remediado por cartas onde a mãe solicitava notícias dos filhos e fala-
va de sua situação em casa. De qualquer forma, ressalta-se que o Patronato se situava a 
cerca de 8 km do centro da cidade, mas as condições precárias das estradas e também 
as condições econômicas das famílias lhes impunham dificuldades às visitas.  
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Presados filhos A., M. e O.:

Estimo que ao chegar estas as encontrem com saúde, Enquanto estou 
muito doente e bastante atrazada mais do tempo passo de cama, e possa 
para ti fallar com o Dr. (?) ver si tu podes vir agora o quanto que eu 
precizo de teu aucílio e tem um emprego bom para ti e que possa ficar 
o M. e O. uns mezes mais até que eu possa arrumar o dinheiro para eles 
vir, e para ti eu vou remeter o dinheiro com direção ao Snr, Luiz Lisbôa, 
mas tenho que esperar a tua resposta e pesso que seja breve, saudades do 
J. e voceis abracem a tua mamãe que te põe a benção. Castorina. (16 de 
outubro de 1934) (ACERVO ESCOLAR P.A.V.G.). 

      
Não sabemos se este também foi o caso de Darcy. Talvez tenha sido toda uma 

estrutura de exclusão do domínio dos códigos da cultura escolar ou o rígido regime 
disciplinar que o levou ao desligamento da instituição. Sob pena do anacronismo 
histórico, fica ainda uma indagação: quantos Darcys existem no cotidiano das esco-
las brasileiras hoje?
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Entre operários, jornais e afetos:
vivências junto ao Núcleo de

Documentação Histórica Beatriz Loner

Cássia Ferreira Miranda

As reflexões aqui desenvolvidas partem de um convite feito pela Profª. Drª. Lo-
rena Almeida Gill para escrever um texto a fim de integrar a coletânea em cele-

bração aos 30 anos do Núcleo de Documentação Histórica Beatriz Loner (NDH). 
Recebi o convite com muita alegria e emoção visto que o NDH tem uma importan-
te influência na minha trajetória pessoal e acadêmica. Durante os cinco anos em que 
atuei ativamente nas atividades desenvolvidas por lá, especialmente junto à Profª. 
Drª. Beatriz Ana Loner, foi que me descobri enquanto pesquisadora, historiadora 
e professora.

Cursei a Licenciatura Plena em História da UFPel, entre os anos de 2006 e 
2010, e foram anos intensos, de muitos afetos e muita aprendizagem, e o NDH é 
parte fundamental desse processo. Sequer lembro de estar na UFPel sem estar no 
Núcleo, visto que desde a visita de apresentação dos espaços aos ingressantes no 
curso, já me encantei pelo espaço e pelas pessoas de lá. Na primeira oportunidade 
que tive procurei a Professora Beatriz, me colocando à disposição para aprender e 
contribuir. A acolhida foi imediata. A professora Beatriz me apresentou à professo-
ra Lorena, ao Paulo Koschier e à Ivoni Mota, pilares do NDH, e às/aos bolsistas que 
por lá transitavam, sempre solícitas/os e dedicadas/os. Aos poucos fui conhecendo 

11



153

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

outros professores que integravam a equipe como o Profº. Drº. Paulo Pezat, o Profº. 
Drº. Aristeu Lopes e o Profº. Me. Mário Osório Magalhães que também contribuí-
ram para minha passagem por lá.

Julgo importante citar alguns nomes das/os professoras/es vinculadas/os ao 
NDH no período que lá estive porque no cerne das Instituições, dos projetos, dos 
movimentos, há sempre os indivíduos. Diversas individualidades construíram a tra-
jetória coletiva do NDH. Não ouso nominar as/os colegas bolsistas e voluntárias/
os que estiveram ao meu lado naquele período. Foram tantas pessoas que temo em 
cometer injustiças ao citar uns e esquecer outros. O Núcleo sempre esteve cheio de 
gente, de planos e projetos. Várias coisas aconteciam ao mesmo momento e que só 
reafirmavam a potência da equipe e a importância do trabalho desenvolvido lá.

Acompanhando a Professora Beatriz, atuei em diversos projetos ao mesmo 
tempo. A impressão que eu tinha era de que tudo que o NDH pesquisava me tocava 
de alguma forma e eu queria participar. Aos poucos a professora foi se “transforman-
do” na Bia, aquela que me acolhia, me orientava e me acompanhava nos caminhos 
da Universidade e, para além, buscava me conhecer e responder as minhas necessi-
dades e interesses. 

Na minha turma (turma de 2010, Profº. Drº. Fernando Camargo) ela sempre 
foi muito respeitada e querida por sua competência e profissionalismo – tanto que 
foi nossa professora homenageada –, mas também era, de certa forma, temida por 
usa rigidez e objetividade no trato. Não esqueço do estranhamento das colegas mais 
próximas quando eu deixava escapar algum comentário que transparecesse a Bia 
carinhosa, acessível, solidária e generosa que eu conhecia. Esse aspecto é importan-
te salientar porque nas memórias que temos acesso da Professora Beatriz está bem 
marcada a versão “mais oficial” dela, extremamente competente e apaixonada por 
seus estudos, professora e orientadora sábia e dedicada, colega generosa... o que é 
natural, visto que o NDH era seu ambiente de trabalho e as memórias em torno 
dele transitam nesse universo das relações profissionais. Mas durante minha atua-
ção direta junto a ela conheci a mulher, a mãe, a esposa, a amiga, com um coração 
enorme, sempre atenta e de braços abertos. Falando em coração enorme, impossível 
não falar em sua parceira Professora Lorena Almeida Gill. Diferente da mística mais 
rígida que cercava a Bia, Lorena se destacava – se destaca –, além da óbvia compe-
tência e dedicação, por uma afetividade no trato, pelo sorriso largo e por uma áurea 
de acessibilidade que fazia – faz  - com que todos se sentissem – sintam – muito à 
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vontade em sua companhia e sempre recorressem - recorram - a ela. Bia e Lorena 
são, no meu entendimento, a alma do NDH, e são grandes afetos e referências em 
minha trajetória.

Faz 10 anos que não estou diariamente no Núcleo, mas a sensação é de que 
ele permanece em mim e reverbera em cada passo de minha trajetória enquanto 
professora universitária. Retornar ao Núcleo nas andanças por Pelotas é como estar 
em casa.

Para tornar mais palpável meu envolvimento com esse espaço de pesquisa e 
formação, trago aqui alguns projetos em que atuei e que foram fundamentais em 
meu percurso pela UFPel, cujas experiências e conhecimentos acompanham minha 
identidade e atuação até hoje. 

Há um vínculo, um compromisso, que sempre esteve claro para mim que é o 
do NDH com a memória e com o mundo do trabalho. Esses campos do conheci-
mento nortearam minha passagem por lá.

No projeto de pesquisa História do Trabalho, coordenado pela Professora Bea-
triz, aprendi um pouco mais sobre a cultura, sociabilidade e identidade dos traba-
lhadores, além de suas formas de organização e correntes de pensamento. A partir 
desse eixo norteador, diversos projetos se desenvolveram. Entre eles, atuei como bol-
sista de Iniciação Científica do CNPq no projeto de pesquisa Traçando o Perfil do 
Trabalhador Gaúcho, também coordenado pela professora, no qual aprendi a apre-
ciar e respeitar a luta dos trabalhadores, suas paixões, seus desejos e suas histórias. 
Esse projeto descrevia e analisava o perfil e os traços da identidade do trabalhador 
gaúcho de carteira assinada dos anos de 1933 a 1950, utilizando-se do acervo da 
Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, sob a custódia do Núcleo. 
O conjunto documental foi higienizado, catalogado e sistematizado pela equipe do 
NDH. Participei ativamente nesse processo, contribuindo também com a digitação 
das informações em programa computacional desenvolvido para acolher o Banco 
de Dados do projeto. 

No projeto de pesquisa intitulado Os jornais diários gaúchos e o Mundo do 
Trabalho (RS), também sob a coordenação da Professora Beatriz, colaborei com 
as pesquisas e reflexões acerca das relações entre tipógrafos, redatores e donos de 
jornais, no final do século XIX e início do XX, no Estado do Rio Grande do Sul, 
discutindo as dinâmicas internas de funcionamento dos periódicos e as relações em-
pregado/patrão estabelecidas, a posição dos jornais diários de Porto Alegre, Pelotas, 
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Rio Grande em relação às reivindicações e posicionamentos dos setores vinculados 
ao grande bloco do trabalho, no final do Império e primeiros anos da República.

Dialogando diretamente com esse projeto, fui estagiária da Prefeitura Muni-
cipal de Pelotas, atuando na Biblioteca Pública Pelotense (BPP), em um projeto de 
extensão coordenado também pela Professora Beatriz, Organização Arquivo Histó-
rico Biblioteca Pública Pelotense. Nesse projeto foi realizada a separação dos docu-
mentos de valor histórico de posse da BPP e constituído um acervo em separado 
com eles. Foram realizadas a organização, a catalogação, o armazenamento e a pre-
servação não só do Acervo do Arquivo Histórico, mas da posteriormente denomi-
nada Hemeroteca e do Centro de Documentação e Obras Valiosas. Quando entrei 
no projeto ele já estava em andamento, foram anos de atuação da equipe naquele 
espaço, com o objetivo de preservar a memória e torná-la disponível à pesquisa pela 
população.

Outro projeto em que atuei e que me permitiu, a nível mais afetivo, aumentar a 
convivência e estreitar os laços com a Professora Lorena foi o Experiências além fron-
teiras: trajetórias de mulheres afrodescendentes no Brasil e Uruguai. O projeto, lidera-
do pelas professoras, abordava trajetórias de mulheres afrodescendentes perpassando 
suas narrativas sobre as vidas marcadas pela situação de fronteira. Trabalhando com 
a História Oral, o estudo se debruçava também sobre o grau de discriminação racial 
naquele espaço territorial, formado pelo norte do Uruguai e sul do Brasil. 

Aos poucos, de projeto em projeto, meu traçado foi naturalmente se desen-
volvendo e se adaptando às minhas especificidades. Quando entrei no curso de 
História, eu já era “gente de teatro”, ingressei cedo no teatro estudantil e, posterior-
mente, permaneci de maneira amadora atuando como atriz e conduzindo oficinas 
de teatro. Sentia-me experienciando uma “vida dupla”, que não dialogava, o que me 
frustrava um pouco. Como orientadora atenta e presente, Bia percebeu (antes de 
mim) minha necessidade de unir essas duas áreas e me apresentou ao tema que viria 
a me acompanhar desde então: o teatro operário da primeira metade do século XX. 
Com o início das orientações para minha monografia, o primeiro contato que tive 
com o teatro operário foi através da leitura da obra de Maria Thereza Vargas, O Tea-
tro Operário na Cidade de São Paulo (1980), que se destacou como pioneira neste 
campo de pesquisa e continua sendo uma das principais referências sobre o teatro 
realizado pelos trabalhadores, no Brasil, no final do século XIX e início do século 
XX. Outra pesquisadora que foi fundamental para meu entendimento da temática 
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foi a Beatriz, que, em sua tese de doutorado, intitulada Classe operária: organização 
e mobilização em Pelotas: 1888-1937 (1999), fez um apanhado do movimento ope-
rário nas cidades de Pelotas e Rio Grande, sendo uma obra fundamental para esse 
campo de estudo.

Ao investigar mais essa seara de estudo, Bia me apresentou aos operários anar-
quistas que atuavam com o teatro na Liga Operária de Pelotas, a partir do grupo por 
eles intitulado de Grupo Teatral Cultura Social. Ter contato com as fontes a respei-
to das ações do grupo e dos operários vinculados a ele ampliou meus horizontes e 
me permitiu compreender mais sobre o mundo do trabalho, o anarquismo e a forma 
de militância libertária do início do século XX.

O desejo de descobrir de que forma aqueles trabalhadores anarquistas utiliza-
ram o teatro na sua luta em prol da libertação operária de todas as formas de opres-
são, frutificou na minha monografia do curso de Licenciatura Plena em História, 
intitulada O Teatro Anarquista em Pelotas-RS (1914-1919) (2010), na qual mapeei 
a atuação do Grupo Teatral Cultura Social. Ao final da monografia, observei que 
havia ainda muita história deste grupo e destes operários a ser pesquisada. Uma in-
quietação provocada pela vontade de me dedicar com maior empenho e sistemática 
ao estudo da trajetória operária teatral em Pelotas, me levaram à seleção do Mestrado 
em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Essa decisão foi 
regada a muitas noites de insônia e lágrimas. Nem sempre é fácil assumir escolhas 
que incluem renúncias. Optei por renunciar ao convívio com minha família e meus 
amigos. Optei por enfrentar meu medo e ir além. Acreditei que a história do Grupo 
Teatral Cultura Social poderia ir adiante, ser aprofundada, e a pesquisa, juntamente 
comigo, amadurecer. Transformei a “continuação” dessa história no projeto de pes-
quisa que obteve a aprovação, em 2012, para ser desenvolvido e pude dar continui-
dade ao trabalho sobre o Teatro Operário em Pelotas (RS) ao longo da década de 
1910. A opção por esse recorte histórico se deu pela projeção que teve, nesses anos, o 
Grupo Teatral Cultura Social. Esse Grupo exerceu uma intensa atividade teatral, de 
cunho anarquista, no espaço intitulado Teatro 1º de Maio, sediado na Liga Operária 
de Pelotas. Nessa nova etapa de estudo, procurei aprofundar meus conhecimentos 
sobre a prática teatral operária, em especial a do Grupo Teatral Cultura Social, tanto 
na pesquisa de campo quanto em estudos teóricos, para melhor explanar esse fazer 
teatral e compreender o modo como ele se inseria naquela sociedade, bem como sua 
difusão artística e cultural, analisando o modo e a razão de ser dessa atividade teatral.
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Na dissertação trago, em um primeiro momento, as preocupações dos traba-
lhadores vinculados à Liga Operária de Pelotas. Destaco os principais grupos cria-
dos na Associação e os envolvidos nas atividades do Grupo Teatral Cultura Social. 
Os operários, Carlos Simões Dias, Santos Barbosa e Zenon de Almeida, foram os 
escolhidos para guiarem o caminho desta pesquisa. O primeiro, por ser pelotense 
e ter se destacado na militância local, já os demais por terem atuado na cidade de 
Pelotas e terem desenvolvido uma rede nacional de contatos, rompendo a fronteira 
do município. Os três me interessam por serem trabalhadores que se envolveram 
com a prática teatral em diversas instâncias, inclusive enquanto autores de textos 
com fins dramáticos. 

Com o intuito de melhor compreender os operários do Grupo Teatral Cultura 
Social e a sua forma de militância, faço a análise das obras literárias e dramatúrgicas 
de Santos Barbosa, encontradas no jornal A Voz do Trabalhador (Rio de Janeiro) e 
O Rebate (Pelotas). São trabalhados diálogos, contos e um prólogo dramático de 
autoria desse operário. 

A ideia inicial, para a dissertação, era o estudo dos escritos dramatúrgicos 
desses três trabalhadores bastante atuantes no movimento organizativo da classe 
teatral operária em Pelotas (RS) e o Rio de Janeiro (RJ). Junto com esse mote cen-
tral, interessava-me, também, compreender de que forma se deu a produção artís-
tica, frequentemente mencionada nos jornais operários dessas duas cidades. Com 
relação à primeira proposição foi necessário fazer alterações devido a dificuldades 
em localizar a dramaturgia dos três autores. Ao final das pesquisas realizadas, foi 
possível recuperar somente um texto dramatúrgico nos jornais já citados. Assim, a 
análise textual foi ampliada com textos literários – diálogos e contos – publicados 
nos jornais operários. Essas análises permitem outra entrada no universo estético/
pedagógico do movimento anarquista, e trazem as temáticas e formas estéticas que 
ganhavam corpo no conjunto da cena operária de então.

Para desenvolver o trabalho tomei os periódicos operários como importante 
fonte de pesquisa. Como citado anteriormente, já havia atuado em projetos de pes-
quisa no NDH Beatriz Loner com periódicos e no projeto de extensão junto a BPP 
com a limpeza, organização, catalogação e disponibilização para a pesquisa de do-
cumentos históricos e um amplo acervo de periódicos. Foi como se minha trajetória 
no Núcleo naturalmente me encaminhasse para essa pesquisa. 
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A imprensa como objeto de pesquisa já foi amplamente utilizada e discutida 
por historiadores dedicados à História Cultural, principalmente aqueles voltados 
para o estudo da história dos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX. 
Essa fonte, e sua relevância para o estudo do movimento operário, é muito bem 
apontada por Tânia de Luca (2005, p. 199) que informa que:

Dados acerca das formas de associação e composição do operariado, 
correntes ideológicas e cisões internas, greves e mobilizações e con-
flitos, condições de vida e trabalho, repressão e relacionamento com 
empregadores e poderes estabelecidos, intercâmbio entre lideranças 
nacionais e internacionais, enfim, respostas para as mais diversas 
questões acerca dos segmentos militantes puderam ser encontradas 
nas páginas de jornais, panfletos e revistas, que se constituíam em ins-
trumento essencial de politização e arregimentação.

A imprensa foi muito importante para a organização da classe trabalhadora. 
Os periódicos operários serviam como principal meio de comunicação do pensa-
mento libertário, servindo para a divulgação das ideias e das atividades libertárias, 
defendendo uma sociedade autogerida, criticando o Estado, desejando abolir toda 
estrutura vigente e acabar com o regime de explorados e exploradores, de ricos e 
pobres. A imprensa operária teve clara importância como “material ideológico” e, 
como aponta Francisco Hardman, funcionou como: “verdadeira correia de trans-
missão das ideologias internacionalistas do movimento operário por meio de in-
tensa articulação e intercâmbio entre as lideranças anarquistas na Europa, América 
Latina e Brasil” (HARDMAN, 2002, p. 311). Através dos periódicos eram divul-
gados também os eventos operários, entre os quais ocorriam os espetáculos teatrais, 
bem como alguns apontamentos, a título de crítica, sobre o trabalho apresentado. 
Com as palavras de Francisco Hardman (2002, p. 311) destaco a importante função 
da imprensa operária:

numa época em que os grandes meios de comunicação de massa inexis-
tiam, a imprensa, em especial o jornalismo, possuía um papel decisivo 
como veículo social de informação e formação: a imprensa operária, em 
particular, destaca-se por sua função de articuladora de interesses his-
tóricos da classe, como fator de agitação e propaganda, na tentativa de 
aglutinar elementos de uma consciência operária comum.
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Buscando esses periódicos, realizei pesquisas em diferentes acervos brasileiros. 
Em um primeiro momento consultei o já familiar acervo da BPP, onde existe uma 
significativa Hemeroteca com jornais datados do fim do século XIX e início do 
século XX. Detive minhas atenções no jornal pelotense O Rebate - periódico que se 
autointitulava independente, sob a direção de Frediano Trebbi – por perceber, após 
levantamento inicial, que este é o periódico do acervo que mais detêm informações 
acerca das atividades operárias na cidade. 

Outro acervo que serviu de grande fonte para a pesquisa foi o Arquivo Edgard 
Leuenroth (AEL), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Esse 
acervo, que tem uma considerável documentação acerca dos movimentos sociais, 
me possibilitou a obtenção de cópias de jornais operários de todo o Brasil. Desta-
co, em especial, o jornal A Voz do Trabalhador – órgão da Confederação Operária 
Brasileira (COB), editado no Rio de Janeiro –, que fornece uma série de notícias 
referentes a apresentações teatrais, não só daquele estado, mas também de outros, 
como o Rio Grande do Sul. Da cidade de Pelotas, encontrei o periódico A Luta, 
editado quinzenalmente pelo Grupo Iconoclasta, sediado, assim como o Grupo 
Teatral Cultura Social, na Liga Operária de Pelotas.  

Além desses locais, estive no Rio de Janeiro onde visitei o Arquivo Nacional, 
a Biblioteca Nacional e a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), que também 
pouco material tinham relacionado diretamente ao meu objeto de pesquisa. Ainda 
nesta cidade, visitei o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ), 
acervo sob a guarda da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que dis-
ponibiliza diversas coleções numerosas de periódicos, dentre os quais destaco os 
jornais pelotenses A Luta e Terra Livre, ambos da década de 1910, que foram fun-
damentais para a análise do Grupo Teatral de Cultura Social.

Os acervos relacionados ao movimento operário anarquista disponíveis para 
pesquisa são provenientes, muitos deles, de acervos particulares de simpatizantes 
ou militantes que os doaram ou venderam para determinados Centros de Pesquisas. 
A história do movimento operário em alguns setores ainda é um caminho estreito 
aguardando para ser desbravado, e as pesquisas desenvolvidas junto ao NDH Bea-
triz Loner em muito contribuem para o alargamento dessas trilhas. 

A pesquisa desses documentos a respeito do movimento anarquista, com ênfase 
naqueles relacionados às manifestações teatrais, culminou na dissertação, intitulada 
O TEATRO NA VOZ OPERÁRIA: Grupo Teatral Cultura Social e o anarquismo 



160

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

em Pelotas - seus operários e suas palavras (2014). O título parte da reflexão acerca da 
forma como atuou politicamente o Grupo Teatral Cultura Social e como seus mili-
tantes escreveram seus textos - dramáticos ou não dramáticos -, utilizando o teatro 
que, entre os operários, teve a oportunidade de mostrar a sua face, a meu ver, mais 
encantadora: a capacidade de “tocar” e transformar o homem pela vivência em arte.

A década de 1910 foi de grande importância para a história do movimento 
operário anarquista em Pelotas. Foram nesses anos que o teatro feito por trabalha-
dores se desenvolveu mais plenamente e atingiu boa parte da classe, servindo não só 
como meio de diversão, mas também – e principalmente – para contribuir com a 
propagação dos ideais libertários e com a sociabilidade da classe operária. Diversos 
operários foram atraídos à causa através da arte dramática que defendia a necessida-
de de uma transformação social. O teatro operário divulgava as ideias anarquistas, 
criticava o Estado e as desigualdades sociais, auxiliava no desenvolvimento cultural 
do operariado e era, por vezes, beneficente, auxiliando diversos trabalhadores e or-
ganizações libertárias que estavam em situação de vulnerabilidade. Encarado com 
seriedade por aqueles que o faziam, ele era ensaiado e apresentado problematizando 
temáticas que preocupavam a classe trabalhadora naquele momento. Sendo assim, a 
arte “imitando” a triste vida dos trabalhadores os proporcionava momentos de refle-
xão e, por vezes, culminava na adesão de novos operários à luta. A partir da pesquisa 
desenvolvida, pude compreender como o teatro atraiu trabalhadores para a causa 
libertária, foi um estimulador do debate social e da fraternidade operária, além de 
ter proporcionado momentos de confraternização e lazer cultural aos operários. 

Diversos foram os registros encontrados dos festivais operários organizados 
pelo Grupo Teatral Cultura Social, sediado na Liga Operária de Pelotas, nos finais 
de semana. Nessas ocasiões eram levados à cena gêneros dramáticos variados, dentre 
os quais se destacam o grand-guignol, a comédia e o drama. O valor cobrado como 
ingresso, quando cobrado, servia para auxiliar jornais, associações e companheiros, 
mantendo uma atuação de marcante caráter beneficente. O Grupo Teatral teve ao 
longo da década de 1910 seu auge e seu declínio. Durante seu período mais efer-
vescente, foram noticiados pelo menos quarenta textos teatrais trabalhados por ele, 
cuja maioria foi escrita por autores brasileiros diretamente vinculados à militância 
na cidade de Pelotas.  

O operário anarquista Santos Barbosa foi fundamental para compreender a 
dramaturgia e a literatura utilizada pelo Grupo, possibilitando apreender um pouco 
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do que seriam as preocupações operárias presentes no período de sua escrita. Os 
diálogos Entre Amigos Velhos, e Palavras Simples; os contos Tuberculoso..., Maio!..., 
A Recompensa, Por uma madrugada e A Volta... e o prólogo dramático A Volta..., 
analisados na minha dissertação, permitem perceber que o autor provavelmente se 
preocupava em deixar claro a seu público leitor e espectador as vicissitudes às quais 
toda a classe trabalhadora estava sujeita através das descrições dos cenários, das per-
sonagens, e das situações criadas por ele: suicídio, o retorno do jovem desertor – e 
o repúdio que, por vezes, sofria -, a miséria, as doenças, e as viagens insalubres às 
quais se submetiam. Assim, o público trabalhador via retratado seu cotidiano e suas 
angústias. Esses e outros tantos desalentos dos trabalhadores ganharam “voz” na es-
crita de Santos Barbosa. 

Além desse operário, destacam-se por sua atuação na Liga Operária de Pelotas, 
Carlos Simões Dias e Zenon de Almeida, auxiliando na formação do Grupo Teatral 
Cultura Social e do Grupo Musical 18 de Março, organizando cursos e conferên-
cias, e representando a Associação em eventos fora da cidade. 

Nesses eventos, significativas foram as trocas entre os trabalhadores que atua-
vam em Pelotas e os de outras localidades. A partir dos periódicos foi possível con-
firmar, a título de exemplo, a afinidade entre o pelotense Grupo Teatral Cultura So-
cial e o carioca Grupo Dramático Cultura Social. Esses grupos mantinham contato 
e tinham uma programação teatral muito próxima, encenando textos em comum. 
A década de 1910 contou com a criação de diversos grupos teatrais anarquistas dis-
seminados pelo país. 

A Liga Operária Pelotense foi bem atuante na década de 1910. Dentre as ações 
levadas a cabo pelos libertários da Liga, saliento duas que podem ser objetos de pes-
quisas mais aprofundadas: O Grupo Iconoclasta de Pensadores Livres e o Centro 
Feminino de Estudos Sociais.

O Grupo Iconoclasta de Pensadores Livres com a edição do jornal A Luta, 
proporcionou um importante espaço para discussão dos trabalhadores. Contando 
com a colaboração de vários operários, suas páginas estão repletas de textos anar-
quistas, reflexões acerca da emancipação feminina, textos relacionados à arte, divul-
gação dos eventos operários, entre outros temas relevantes à causa. Entre os temas 
tratados nos artigos que versavam sobre a arte, em especial a arte dramática, há a de-
fesa da utilização do teatro como um instrumento pedagógico, comparando a figura 
do ator com a do professor, que deveria proporcionar ao seu público um momento 
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de aprendizado. Com relação à atuação do ator e ao seu treinamento, é destacada 
a importância do gesto em cena, da mímica, relegando a fala ao plano secundário. 
Além desses, há também publicações condenando a falta de sinceridade da arte pra-
ticada por alguns, com a defesa de que ela deveria abarcar o mundo moral, trabalhar 
com pensamentos nobres, apontar as injustiças e imoralidades e trazer à tona novas 
ideias de emancipação social. 

Já o Centro Feminino de Estudos Sociais se destaca por demonstrar uma ten-
tativa de organização e emancipação feminina. Com reuniões semanais, esse grupo 
organizou palestras de propaganda feminista, aulas e festivais. Além dessa iniciati-
va, as mulheres também se engajaram nas artes dramáticas, demonstrando determi-
nação e competência, encarando e denunciando as discriminações de gênero que 
faziam parte de seu cotidiano. Mesmo em número reduzido, se comparada com a 
participação masculina, é destacável a adesão de operárias às montagens do Grupo 
Teatral Cultura Social. 

Quando se estuda o movimento operário geralmente o olhar lançado se diri-
ge àqueles que militavam diretamente, considerando inclusive uma possibilidade 
maior de registros de sua atuação. Sendo um número reduzido, se comparados à 
totalidade da classe operária, os operários que atuavam na linha de frente direcio-
navam o corpo de trabalhadores nas suas formas de confraternização, organização e 
luta, refletindo, assim, aspectos significativos da vivência operária. As “vozes” a que 
tive acesso me permitiram perceber que embora sejam poucos os rastros da pro-
dução teatral dos operários libertários do início do século XX, eles são muito im-
portantes para a construção da memória dos trabalhadores anarquistas e do teatro 
operário.

Nesse percurso todo pelos caminhos do teatro operário pude contar com a 
participação da Bia na orientação da monografia na graduação, na disponibilização 
de seu acervo pessoal e na banca de qualificação e defesa da dissertação, dando mais 
alcance e aprofundamento à obra, dado seu profundo conhecimento da temática 
operária em Pelotas. 

Os caminhos que acompanham um pesquisador nem sempre são fáceis. Mas 
considero que tive/tenho uma feliz trajetória, marcada principalmente pelo encon-
tro com pessoas especiais, que abrem portas, com seus olhares e sorrisos acolhedo-
res, com uma generosidade ímpar em contribuir com o desenvolvimento pessoal e 
profissional do outro. 
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Feliz foi meu encontro com o Núcleo de Documentação Histórica Beatriz 
Loner. A partir do trabalho das pessoas que por ele passaram e que nele estão foi 
semeado em mim a professora, pesquisadora e orientadora que hoje sou, buscando 
sempre passar adiante em minha atuação o altruísmo que me foi dedicado durante 
o período que lá estive. Sou grata por tudo e por tanto. Vida longa ao Núcleo de 
Documentação Histórica Beatriz Loner!
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Entre conhecimentos e afetos:
o NDH Beatriz Ana Loner (UFPel)

e os estudos sobre associativismo negro

Fernanda Oliveira

Escrever sobre a trajetória do Núcleo de Documentação Histórica da UFPEL 
Profa. Beatriz Ana Loner não é tarefa fácil. Ainda que isso possa parecer clichê, 

me parece fundamental que seja registrado. A escrita da história também enfrenta 
seus riscos, e essa não seria diferente. Não é fácil, pois envolve afeto e não fomos 
ensinadas a escrever sobre isso. Praticamente fomos ensinadas que afeto é coisa me-
nor, restrita aos diários e escritas de si. Mas conhecimento também é atravessado 
por afeto, e por isso fiz essa escolha. Apresento então um texto-relato sobre minha 
relação com o NDH e como esse espaço, mas sobretudo as pessoas que lhe fizeram 
real, me possibilitou acessar conhecimentos históricos relacionados ao campo do 
pós-abolição, para num segundo momento compartilhar alguns dos conhecimen-
tos presentes na minha trajetória enquanto historiadora do referido campo a partir 
da temática clubes sociais negros. 

12
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O NDH e os estudos sobre associativiso negro em Pelotas

O ano era 2004, mais precisamente abril de 2004. O ano letivo que abria as 
portas da Universidade Federal de Pelotas aos novos alunos e as novas alunas, in-
gressantes pelo vestibular realizado em 2003, começara um pouco tardiamente em 
decorrência de greve anterior. De toda a forma, a universidade via chegar novas 
turmas e nós nos deparávamos com parte considerável daquilo que até bem pouco 
tempo era um sonho atravessado por horas de estudos tendo em vista sermos apro-
vadas e aprovados no tão temido vestibular. A turma de futuros licenciados e futuras 
licenciadas em História chegou com todo o gás, e dentre estas estava eu. Uma jovem 
mulher negra que via na universidade uma experiência simultaneamente possível e 
impossível. Aquele mundo estava de fato disponível? Afinal, eu me encontraria com 
todas aquelas histórias compartilhadas em casa? 

De pronto as portas do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel (NDH-
-UFPEL) nome que tinha então, se abriram e me responderam que sim. Ao conhe-
cer as dependências do prédio que abrigava o curso de História, mais especialmente 
os espaços de pesquisa, foi no NDH que percebi que o mundo que eu buscava estava 
disponível. A cena está ainda bastante nítida mesmo que dezesseis anos tenham se 
passado. Naquele momento estava sendo desenvolvida a pesquisa Clubes Carna-
valescos Negros de Pelotas, sob a coordenação das professoras Beatriz Ana Loner 
e Lorena Almeida Gill e com uma equipe de acadêmicas de história em vias de se 
formarem, dentre elas a bolsista CNPq do projeto, Débora Clasen de Paula. Ouvi 
essas informações naquele primeiro contato com os espaços de pesquisa do Insti-
tuto de Ciências Humanas. No outro dia, de posse dessas informações, voltei ao 
espaço, sozinha. Adentrei na sala e à esquerda, em sua imponente cadeira, estava a 
professora Beatriz, que não tardaria a ser chamada por Bia. Me apresentei e falei do 
meu desejo que acompanhar o referido projeto, no entanto, ciente de que eu sequer 
sabia o que significava acompanhar um projeto. Bia baixou seus óculos, me passou as 
informações sobre as reuniões e disse que se eu quisesse seria bem-vinda na reunião 
que ocorreria aquela semana e que se eu precisasse de maiores informações deveria 
falar com a bolsista, Débora, bem como pegar com ela uma cópia do texto que seria 
discutido na reunião. 

Fiz exatamente o que ela me orientou...sim, Bia foi desde o 1º contato uma 
orientadora..., e procurei a Débora. Começava ali a minha trajetória junto à temá-
tica dos clubes negros, sempre entendido como sujeitos, ou melhor, como atores 
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de uma história que em alguma medida se aproximava daquela que meus pais me 
contavam em casa. Mas, tão distante daquelas discussões que perpassavam a maior 
parte das disciplinas da graduação. 

Débora era a bolsista, mas a equipe desempenhava um trabalho coletivo, e a 
seu lado estavam Viviane Tavares e Marcele Victória. A leitura de textos de pronto 
me instigaram, como os sobre a referência que os grupos negros faziam a Etiópia no 
carnaval de Porto Alegre ainda na primeira metade do século XX desenvolvido na 
dissertação de mestrado da historiadora Iris Germano, ou ainda sobre racialização, 
cultura e cidadania negra na Bahia entre 1880 e 1900 a tese recém defendida pela 
historiadora Wlamyra Albuquerque. Fora naquelas reuniões, desenvolvidas em tor-
no de uma ampla mesa no NDH, que aprendi a como ler um texto e fazer fichamen-
tos. Mas aprendi também o que significava história social, principalmente história 
vista de baixo. O que se complementava pelas discussões advindas de outro grupo de 
estudos, posterior, sobre história social. Mas ainda é tempo de seguirmos em 2004. 

Além das leituras dos textos era tempo de ir a campo, ou seja, fazer a pesquisa 
a partir do diálogo com as pessoas e com os documentos históricos escritos guar-
dados nos clubes ou pelos antigos associados e antigas associadas...na verdade pelas 
mulheres, veio daí minha compreensão de um texto que também lemos de autoria 
de Angela de Castro Gomes, a guardiã da memória. Nesse processo de ir a campo 
metodologia, teoria e historiografia se encontravam dando subsídios para que cada 
uma de nós da equipe pudéssemos significar aqueles ensinamentos das disciplinas 
de Introdução aos Estudos Históricos e Teoria da História. 

O método nos auxiliaria na escrita da história e esse naquele momento envol-
via pesquisa documental, principalmente nos livros de atas e nos jornais. Já a teoria 
era o nosso paradigma de análise, aquilo que nos auxiliava a formular perguntas mas 
também a ler nossas fontes, e estava na história social. Enquanto que a historiografia 
eram todos os diálogos com textos produzidos por historiadoras e historiadores que 
nos permitiam entender quais as características do período histórico e da temática 
que abordávamos. Em meio a tudo isso e em intrínseca relação com o objetivo que 
subsidiava a existência do NDH tínhamos lições cotidianas de acervo, com ênfase 
às questões técnicas, como limpeza, conservação, reprodução e acondicionamen-
to de documentos históricos, ou ainda sobre como colaborar para a conservação 
daqueles documentos que já estavam em acervos, como os jornais da Bibliotheca 
Pública Pelotense e realizar pesquisa por meio deles. 
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Foi dessa forma, refletindo e atuando sobre e com fontes primárias, ao realizar 
leituras e entrevistas com senhorinhas negras que fizeram/faziam parte dos clubes 
negros de Pelotas, que a afirmação que dá título ao artigo o pós-abolição como pro-
blema histórico, adquiria sentido. E, assim nos instigava a escrever sobre uma Pelotas 
que também havia se deparado com a racialização e cuja memória da escravidão e 
das limitações de cidadania ainda estavam tão vivas nas memórias de nossas inter-
locutoras. O texto de autoria das historiadoras Ana Rios e Hebe Mattos, publicado 
naquele já longínquo ano em que entrei no curso de história, 2004, nos ofertava 
um escopo para entender como o pós-abolição, ou seja, a experiência de liberdade 
negra, configurava-se como uma problemática de pesquisa. As perguntas estavam 
sendo feitas e nós percebíamos a possibilidade de oferecer novas respostas a partir 
daquelas interlocuções que me afetavam de perto. 

As novas respostas estavam em diálogo com o texto da tese de doutorado da 
Bia, defendido em 1999 e transformado em livro em 2001, Construção de classe: 
operários de Pelotas e Rio Grande, 1888-1930, a partir de um campo já bastante con-
solidado, o do Mundos do Trabalho, e outro recém nascendo, o do pós-abolição. 
Afinal, lá naquele texto a sempre orientadora Beatriz Ana Loner advertia no início 
do capítulo intitulado “Associações Negras”: 

A análise das associações negras mereceu um estudo à parte. Isso por-
que, em razão do forte preconceito e discriminação que enfrentavam 
na sociedade, os negros foram obrigados a desenvolver uma rede as-
sociativa completa e diferenciada das demais. Eles formaram, desde 
entidades recreativas, até entidades de classe, para organizarem-se na 
luta pelos seus direitos como trabalhadores e de resistência contra o 
preconceito e a dominação branca. Nesse processo, provaram possuir 
um alto grau de criatividade e determinação, que a simples enuncia-
ção de suas entidades deixa entrever (LONER, 2001, p. 239). 

O que estava para além das associações de classe bem como as atravessavam 
para além da classe era algo que perseguíamos nas interlocuções com as senhori-
nhas dos clubes, nas matérias dos jornais, especialmente naquelas do A Alvorada, 
representante da imprensa negra na cidade e na região. Dessa forma dois elementos 
se destacaram, por um lado a questão racial em detrimento da questão étnica e por 
outro a questão de gênero. 
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Partíamos do pressuposto de que todos e todas integrantes dos clubes negros 
eram trabalhadoras e trabalhadores, mas, a interlocução nos permitia ampliar o en-
tendimento para além dos operários tradicionais. Não estávamos lidando apenas 
com operários das fábricas, mas também com operárias e cujo espaço de trabalho 
extrapolava em muito as fábricas. Tal complexidade se encontrava ainda com a ideia 
de raça, ou seja, a racialização que aparecia nos textos que nos informavam. Existia 
uma justificativa comum para a criação dos clubes que independia se o olhar estava 
direcionado Depois da Chuva, fundado em 19 de fevereiro de 1916; Chove Não 
Molha, fundado em 26 de fevereiro de 1919; Fica Ahí P’ra Ir Dizendo, fundado em 
27 de janeiro de 1921; Quem Ri de Nós Tem Paixão, fundado no ano de 1921 e o 
Está Tudo Certo, fundado no ano de 1931. E essa justificativa era o impedimento de 
adentrar nos clubes de brancos. Essa é a base da racialização, uma noção de superio-
ridade/inferioridade assentada em uma ideia de raça. Logo, o étnico não dava conta 
de expor essa complexa relação social. 

Não obstante, outras questões também auxiliaram para que nossas discussões 
versassem sobre raça e não etnia. Particularmente, étnico não me parecia capaz de 
traduzir as relações que observávamos e que eu vivia na pele naquela cidade, no en-
tanto as discussões extrapolavam em muito a subjetividade no campo das ciências 
humanas, como me ficou evidente quando a Bia me entregou uma série de artigos 
publicados no volume 24 do importante periódico científico Estudos Afro-Asiáticos, 
que havia sido publicado em 2002. Aquelas discussões em torno da construção so-
cial da raça, ofereceram o subsídio que nos faltava para entender os clubes de Pelotas 
orientados por uma questão de raça que também deveria estar na nossa escrita. 

Fora assim, por meio dessas densas discussões, que questões como conforma-
ção de identidade racial e branqueamento se tornavam problemas de pesquisa a se-
rem observados pela lente da história social, em profundo diálogo com elementos 
que o historiador Petrônio Domingues apresentava para o contexto de São Paulo 
que em muito se assemelhava ao sul do Brasil.  A essa altura já estávamos em 2005, e 
foi tempo de encerrar o projeto de pesquisa coletivo, mas dar sequência nas discus-
sões, sobretudo impulsionadas pelas jornadas de 15 anos do NDH. Naquele mo-
mento, dialogamos de perto com historiadoras que nos informaram por meio de 
textos, como Iris Germano, Wlamyra Albuquerque e Olga von Sinson, referência 
no nosso fazer da história oral. 

Findo o projeto, teve início uma exposição sobre os clubes que percorreu esco-
las públicas da cidade, e, tendo em vista que a maior parte da equipe se encaminhava 
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para a finalização do curso, tomei para mim a incumbência. E, simultaneamente me 
engajei em um novo projeto de pesquisa, que me abriria portas para melhor com-
preender os meandros da história da cidade em que nasci e cresci, Pelotas, sem dei-
xar de lado as discussões do pós-abolição e, principalmente, sobre liberdade negra. 

Naquele momento fazia parte do projeto Dicionário de História de Pelotas, 
na condição de bolsista de iniciação científica com financiamento do CNPq, cuja 
coordenação era de Beatriz Ana Loner, Lorena Almeida Gill e Mario Osório Ma-
galhães. Ele um renomado historiador pelotense, reconhecido como um tradicional 
historiador, descendente das elites intelectuais da cidade. Ora, fora esse respeitado 
professor que me permitiu acessar experiências negras por meio de fontes escritas 
que qualificavam ainda mais o olhar para a cidade. Ao longo de três anos trabalhei 
diretamente com Mario na redação, mas principalmente na revisão dos verbetes do 
Dicionário de História de Pelotas. Aprendi entre tropeços e erros, contei com a com-
preensão de toda a equipe, e principalmente com a orientação de Bia. O que poderia 
ser um incontornável divisor de águas tornou-se um dos maiores aprendizados éti-
cos de minha trajetória. Foi com os resultados desse projeto que Beatriz, por meio 
de um olhar projetado para o futuro, me disse que eu deveria aprender, mas não 
parar. Seguir. Essa conversa permanece comigo, e sem sombra de dúvidas orienta a 
forma como me posiciono no mundo. 

Ainda que o projeto do Dicionário nos tomasse bastante tempo, o NDH não 
se restringia a ele. Pelo contrário, outros projetos corriam em paralelo e outros afetos 
de vida se estabeleciam com as amigas e amigos que os integravam. E, em um deles eu 
também me integrei. Tratava-se do projeto Experiências além fronteiras: trajetórias 
de mulheres afro-descendentes na região de fronteira Brasil-Uruguai, executado entre 
2006 e 2007. A coordenação era de Beatriz e o projeto tinha por objetivo estudar as 
trajetórias de vida, experiências e vivências de mulheres negras da região de fronteira 
entre Brasil e Uruguai. Tal projeto se desenvolveu com pesquisa em material histo-
riográfico, me permitindo me aproximar das discussões sobre a população negra no 
Uruguai, tanto na região de campanha, quanto no espaço urbano. Discussões essas 
também referentes ao lado brasileiro da fronteira. E entremeada pelos depoimentos 
de mulheres negras desses espaços.
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Associativismo negro como temática
de pesquisa a partir de Pelotas

Findo os dois projetos chegou o tempo de também me despedir do NDH, ao 
menos momentaneamente. Mas, não sem antes produzir meu trabalho de conclusão 
de curso junto aquele espaço considerando as discussões que ele me proporcionou, 
intitulado “Raça, sociabilidade e identidade num clube pelotense: Clube carnavalesco 
negro Fica Ahí Pra Ir Dizendo (1938-1943)”, sob orientação de Beatriz Loner1.

O trabalho fez uma imersão por meio do paradigma da história social con-
templando o pós-abolição como problema e período de análise, em um recorte cro-
nológico dentro dessa longa duração, a saber os anos compreendidos entre 1938 e 
1943. Dentre a problemática específica estava a relação entre a formação de uma 
identidade negra positiva e o ideário do branqueamento, o qual dissemina a supre-
macia do branco em diferentes esferas e implicações, no interior do Cordão Car-
navalesco negro Fica Ahí P’rá Ir Dizendo (Fica Ahí). Para tal realizei o cruzamento 
de fontes textuais contemporâneas com fontes documentais do período abarcado 
pela pesquisa, incluindo aquelas produzidas pelo próprio cordão e a imprensa com 
circulação na cidade, especialmente de A Alvorada. 

Os associados do clube, pessoas negras, foram entendidas como principais 
sujeitos que davam corpo ao que identificávamos como objeto de pesquisa, a com-
preensão advinha de um entendimento que aquelas pessoas se posicionaram na so-
ciedade como atores do processo desencadeado no pós-abolição. 

A cidade de Pelotas foi sede de uma ampla rede associativa negra, que congre-
gou desde associações esportivas, mutuais, religiosas, recreativas e carnavalescas. As 
primeiras décadas do século XX caracterizaram-se por uma nova orientação nos ob-
jetivos das organizações dos negros em Pelotas. Formam-se então, organizações que, 
aliadas às lutas contra a discriminação, contam com caráter maior de sociabilidade, 
como já haviam apontado as pesquisas de Beatriz Loner. Foi nesse contexto históri-
co que surgiu e se estabeleceu o cordão Fica Ahí P’ra Ir Dizendo (27/01/1921) e o 
hebdomadário negro A Alvorada (1907-1965).

A partir das orientações disponíveis nas atas, e de nossa interpretação sobre 
elas, chegamos à concepção de identidade negra positiva. Conforme buscamos evi-

1  Os trabalhos de minha autoria aqui referenciados podem ser acessados junto ao NDH (monografia), biblioteca 
digital da PUCRS (dissertação) e da UFRGS (tese). Alguns fragmentos estão presentes nos referidos trabalhos e 
o caminho que levou às conclusões aqui apresentadas estão devidamente descritos nos trabalhos.
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denciar, os negros passaram por diversos problemas, de ordem social e estrutural, e 
tiveram de encontrar maneiras de lidar com eles e serem aceitos pela sociedade, da 
qual afinal, também eram membros.

Participar do clube negro Fica Ahí conferia status aos seus membros, os quais 
percebiam ali a possibilidade de manterem relações com seus iguais, destacando-se 
nesse ponto a noção de que não era apenas a cor da pele que unificaria os negros, 
mas também as condições sociais e materiais advindas dessa. Era a busca por este 
status que conduzia a formação de uma identidade negra específica entre os seus 
membros, e encontrando-se nisso o aspecto responsável pela aceitação de prédicas 
morais severas, principalmente sobre as mulheres, tidas na sociedade em geral como 
responsáveis pela manutenção da família. 

Os ficaianos, nome conferido aos associados do Fica Ahí, buscavam um dife-
rencial para serem aceitos pela sociedade em geral, mas isto não se justifica como 
um simples reflexo do branqueamento. O afastamento de outros grupos negros 
colabora com uma identidade específica, mas que não deixa de ser negra em sua 
origem. Talvez em função disso, a busca pelo branqueamento biológico, através dos 
casamentos inter-raciais, não fosse uma prática aceita pelos ficaianos, colocando-se 
nesse aspecto nossos exemplos de controle sobre os possíveis inícios de relaciona-
mentos entre membros do clube e brancos.  Os membros deveriam preferencial-
mente relacionar-se com os seus, no caso, os também membros do cordão, e sob 
hipótese alguma com os brancos. E, de forma geral, deveriam colocar aos demais a 
possibilidade de serem tão dignos quanto qualquer outro grupo. 

Este primeiro exercício de pesquisa e escrita da história mais extenso serviu de 
base para o projeto de pesquisa que desenvolvi no mestrado em História na PUCRS 
e doutorado, também em História, na UFRGS. Nestes outros dois momentos não 
mais contei com a orientação formal de Beatriz Loner, mas ela acompanhou ambos 
de perto. Esteve na banca de defesa da dissertação orientada pela profa. Margaret 
Bakos e,  sobretudo, a partir de 2014 orientou minhas leituras, leu meus escritos e 
dialogou sempre que possível por meio tanto do GT Emancipações e Pós-Abolição 
criado no ano anterior e no qual ela era coordenadora nacional, quanto na sessão RS 
desse mesmo GT. 

Na pesquisa de mestrado optei por investigar os clubes negros da cidade, dan-
do sequência aquele projeto que foi minha primeira imersão no tema, lá de 2005. 
Tendo como principal fonte os relatos da época produzidos pelas organizações ne-
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gras dessa cidade, com destaque para os cinco clubes carnavalescos negros de Pe-
lotas. Depois da Chuva, fundado em 19 de fevereiro de 1916; Chove Não Molha, 
fundado em 26 de fevereiro de 1919; Fica Ahí P’ra Ir Dizendo, fundado em 27 de 
janeiro de 1921; Quem Ri de Nós Tem Paixão, fundado no ano de 1921 e o Está 
Tudo Certo, fundado no ano de 1931. O recorte inicial estava no intervalo dos anos 
de 1930 e 1949. No entanto, o decorrer da pesquisa demostrou a necessidade de 
um mapeamento acerca do legado de organizações negras na cidade, o que foi des-
tacado no título conferido ao trabalho “Os negros, a constituição de espaços para os 
seus e o entrelaçamento desses espaços: associações e identidades negras em pelotas 
(1820-1943)”. 

O objetivo geral desse trabalho foi identificar e analisar as associações criadas 
por e/ou para negros na cidade de Pelotas e o entrelaçamento destas no sentido de 
construírem uma identidade negra positiva aos seus membros. Este objetivo guiou 
toda a pesquisa e se desmembrou em três objetivos específicos. O primeiro foi o de 
perceber o início do associativismo negro na cidade e os meandros responsáveis pelo 
desenvolvimento de uma ampla organização negra, assim como os possíveis entrela-
çamentos entre essas associações. 

Ao buscarmos as primeiras associações criadas por negros, encontra-
mos a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição (26/11/1820 - existe em 
15/07/1915), Irmandade de Nossa Senhora Assumpção da Boa Morte (1829 - exis-
te em 16/04/1918) e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário (1831 – existe em 
16/04/1918). Estas irmandades negras surgidas no segundo quartel do século XIX 
foram importantes a fim de percebermos a busca por uma identidade social positi-
va, em uma sociedade em que reinava a escravidão. Esta percepção foi demonstrada 
ao atentarmos para a participação dessas irmandades em festas voltadas à toda a 
comunidade cristã pelotense. Estas festas proporcionavam a demonstração da orga-
nização alcançada pelos irmãos dessas congregações. Os compromissos das mesmas 
registrados no livro tombo da Igreja Matriz local permitiram ainda perceber a preo-
cupação em proporcionarem, através da coletividade, melhores condições de vida 
aos negros, fossem estes escravos, libertos ou livres. 

Encaminhando-se para o final do século XIX destacamos as associações cria-
das em função da abolição. Nesse sentido, destacamos a década de 1880 como a 
grande precursora de um movimento abolicionista. A historiadora Margaret Bakos 
(1982) já havia atentado para este fato em relação ao estado sulino, o que ficou com-
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provado ao abordarmos especificamente o grupo negro e seus ideais de libertação e 
futura preocupação com inserção no mercado de trabalho. 

As associações criadas nas últimas décadas do século XIX desenvolveram um 
entrelaçamento com as demais associações negras, as quais, em alguns casos, se man-
tiveram no pós-Abolição e serviram enquanto reduto do grupo negro pelotense. 
Esse entrelaçamento se deu através de medidas em conjunto, assim como pela cir-
cularidade de membros entre as associações. Com o intuito de percebermos a cida-
de deste estudo situada em um contexto relacional, buscamos o aporte de estudos 
centrados não apenas em Pelotas, mas em diferentes sociedades com a presença da 
escravidão e posteriormente, com a mão-de-obra negra. A importância do contexto 
relacional se explica a partir da perspectiva dos estudos culturais, que concebe a 
identidade enquanto relacional, como nos adverte Stuart Hall (2003). 

O aporte advindo de diferentes contextos relacionais proporcionou um diálo-
go com estudos que adotam a percepção do negro enquanto agente de sua história. 
Esta agência negra foi salientada em diversos estudos, os quais se desenvolveram 
principalmente após a década de 1980, e centraram suas análises sócio-históricas em 
sociedades escravistas, mas também no pós-emancipação. A situação contextual e 
situacional possível de ser visualizada a partir destes estudos somada à interpretação 
das fontes disponíveis referentes às associações negras pelotenses nos proporcionou 
a interpretação das primeiras irmandades negras pelotenses enquanto espaços de 
busca por uma identidade social positiva, assim como das associações criadas em 
função da abolição, enquanto espaços de formação de uma identidade racializada 
que se pretendia positiva.   

O segundo objetivo específico do trabalho foi o de analisar as associações ne-
gras criadas no pós-Abolição a partir do contexto de liberdade proporcionado pelo 
fim da escravidão. Este período, localizado entre a década final do XIX e as três 
primeiras décadas do XX viram o surgimento de uma gama de associações. Como 
evidenciamos estas associações estavam vinculadas a diferentes categorias, fossem 
essas de trabalho ou voltadas à sociabilidade. As mesmas foram criadas principal-
mente em decorrência da manutenção do preconceito na cidade, que impedia a 
participação de negros em associações existentes e até mesmo em locais públicos. 
Este caráter discriminatório fez com que a identidade negra se fizesse perceber com 
maior ênfase. Nesse sentido, foram criadas associações que objetivavam a defesa dos 
direitos dos negros. Uma franca evidência da busca pela cidadania dentro do grupo 
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negro. Foi esta busca que fez com que destacássemos a criação do Centro Etiópico 
Monteiro Lopes, criado em 1909. Este Centro possibilitou que se irradiasse uma 
rede de movimentação negra a partir da cidade, congregando diferentes segmentos 
não apenas em Pelotas, mas em cidades da região sul do Estado, as quais desenvolve-
ram um amplo diálogo com o governo nacional. 

Esta rede de movimento social apresentou características iniciadas em função 
do movimento abolicionista, no qual destacamos o papel desempenhado pela as-
sociação negra Feliz Esperança (1878/1880-1917). Rede a qual continuou se deli-
neando e desenvolvendo com o surgimento dos clubes sociais negros criados entre 
1917 e 1931. Os clubes foram as associações negras em que melhor pudemos visua-
lizar a relação com as expectativas frustradas em relação ao pós-Abolição no tocante 
a manutenção da discriminação racial negra. Evidenciamos a formação desses clubes 
enquanto espaços de reduto do grupo negro pelotense, e sua heterogeneidade. Estes 
se colocaram como espaços de valorização do negro e positivação de sua identida-
de alcançada através da percepção de sua organização e atividades desenvolvidas. 
Atividades estas que se relacionavam aos problemas enfrentados pelos negros prin-
cipalmente em relação à inserção no mercado de trabalho e em apoio a medidas ou 
situações políticas vivenciadas no momento.  Assim como, destacamos os entrelaça-
mentos dos clubes com outras associações, nas quais evidenciamos o vínculo com a 
associação de cunho operário Liga Operária. 

O terceiro objetivo específico dessa pesquisa foi analisar as decisões dos mem-
bros diretivos dos clubes sociais negros entre 1931 e 1943 em consonância ou não 
com a associação negra de caráter político-educacional Frente Negra Pelotense 
(FNP). A FNP buscou uma unidade entre os negros pelotenses, com destaque para 
o alcance que teve entre os clubes negros. Como expressão desse alcance destaca-se 
a manutenção de preleções pelos membros da FNP e convidados junto aos clubes, 
intitulada A Hora da Raça. A FNP buscou ainda uma unidade de identidade dentro 
do próprio meio negro. Buscamos expor essa percepção através dos artigos veicu-
lados pelo jornal A Alvorada, o qual foi o porta-voz das ideias da referida associa-
ção político-educacional. As associações negras criadas e ou mantidas na década 
de 1930 e anos iniciais da década de 1940 permitiram perceber a manutenção de 
uma rede de movimento social negro na cidade de Pelotas. Esta percepção foi de-
monstrada através de um mapeamento das lideranças negras encontradas no pós-
-Abolição militando em diferentes associações, assim como das ações empreendidas 
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em conjunto pelas associações pelotenses entre si e/ou com associações de outras 
localidades em prol dos interesses negros.

Dois clubes negros − Chove Não Molha e Fica Ahí − foram objeto de um 
olhar específico. Buscamos então interpretar, na medida do possível, as ações dos 
membros diretivos desses clubes em direção ao diálogo com doutrinas em voga na 
época, como o branqueamento e a identidade nacional. O ponto principal deste 
trabalho foi o de percepção das associações negras mantidas nos moldes das asso-
ciações tradicionais da elite branca enquanto espaços de constituição de uma iden-
tidade negra positiva ao grupo. Embora existam características que a historiografia 
convencionou como branqueadoras, a criação de espaços por negros e voltados aos 
negros demonstram a busca pela exteriorização de uma identidade positiva negra. 
Porém, explicitou-se ao longo dessa pesquisa, que os negros se viam como parte de 
um todo nacional, mantendo suas especificidades e buscando constantemente atra-
vés das diferentes etapas históricas uma condição social que não os avaliasse pela cor 
de sua pele, mas pela sua capacidade com diferentes especificidades. 

O pós-Abolição foi percebido aqui como o período em que parcela dos ne-
gros pelotenses conscientizaram-se da sociedade discriminatória em que viviam e 
da manutenção desse preconceito pelo governo nacional. Essa conscientização fez 
com que eles soubessem da necessidade de tomarem para si próprios a tarefa de 
emancipação. A qual só seria alcançada, através da coletividade. Porém, não deve-
mos incorrer no risco de tomar os negros como um grupo homogêneo, essa cole-
tividade, embora pareça ambígua num primeiro momento, apresentava diferenças 
intragrupo. A identidade negra do período então não estava em contraste apenas 
com os não-negros, mas com os negros que não comungavam da percepção da dis-
criminação racial e da necessidade de união. Essa ideia foi defendida e efetivada pela 
FNP, da qual muitos membros diretivos dos clubes sociais negros participaram e 
se uniram em prol do fim dos preconceitos raciais. Fato que só seria alcançado, na 
percepção deles, através da instrução.

Na pesquisa de doutorado que viria a ser defendida em 2017 com o título “As 
lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, racialização e cidadania na fron-
teira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960)”, pude fazer uma discussão mais 
densa sobre raça e aprofundar a compreensão sobre a rede entre associações negras 
no espaço de fronteira entre Brasil e Uruguai, aproveitando o acúmulo que advinha 
também daquela pesquisa sobre mulheres negras no referido espaço, desenvolvida 
junto ao NDH em meus tempos de graduação. 
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A intenção foi explorar as experiências dos clubes como forma de evidenciar 
a dinâmica da racialização nas Américas no pós-abolição. Ao longo da pesquisa en-
contrei indícios do amplo potencial político da sociabilidade. Este entendimento 
me fez fortalecer o argumento de que a análise da experiência dos clubes negros 
confere inteligibilidade às lutas políticas travadas por grupos negros e densidade 
histórica ao processo de racialização vivenciado ao sul das Américas, nas emancipa-
ções e no pós-abolição.

O ponto de partida para a análise foi a atenção às reivindicações sociais enun-
ciadas desde os clubes negros, estas foram entendidas como projetos políticos, que 
conferiam unidade a heterogeneidade dos grupos em três momentos específicos na 
emancipação e no pós abolição: La Igualdad (Montevidéu/Uruguai) e Floresta Au-
rora (Porto Alegre/Brasil), em 1872; mobilização recreativa que marca o surgimen-
to dos clubes brasileiros 24 de Agosto ( Jaguarão), Os Zíngaros (Bagé) e Fica Ahí (Pe-
lotas) no intervalo entre as décadas de 1910 e 1930, enquanto que no outro lado da 
Fronteira, o Centro Uruguay (Melo), partia de uma mobilização social; e, por fim, 
as demandas em torno da representação política que retorna, mas sob a roupagem 
de representação no ideário da Nação com a rua Ansina no Uruguai, e da parceria 
político-institucional para viabilizar a sede própria - a casa - e nela manter a escola 
José do Patrocínio em Pelotas.

O conteúdo que analisei na tese permite ir muito além das formas como eclo-
dem tanto as noções de configurações racializadas, quanto as nominações adotadas 
por um nós e pelos outros, ou, ainda, enfatizar as ligações diaspóricas para além do 
Uruguai e do Brasil. Deparei-me com evidências acerca de experiências que comple-
xificam a escrita da história nacional de ambos os países. Escrevivências que nos per-
mitem refletir sobre a própria história do pós-abolição nas Américas, complexificar 
a história das Américas, e, citando Conceição Evaristo, “não pode ser lida para ninar 
os da casa grande, mas sim para acordá-los de seus sonhos injustos”. É nesse senti-
do que explícito que essa tese foi escrita plenamente informada e de acordo com 
o alerta-título do sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, para quem importava 
construir “uma ciência para e não tanto sobre o negro”, seguindo os passos-escritos 
desde os primeiros exemplares da imprensa negra, atentei aos problemas impostos 
aos homens e mulheres negras, e não apenas estes engessados em um problema em 
si mesmos, ou cujas ações eram por vezes desprovidas de potência sob o rótulo elite 
negra, perdendo de vista os objetivos políticos internos.
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Embora tratando-se de uma região fronteiriça em que a abolição aconteceu 
em momentos dispares, as dinâmicas de luta contra a racialização excludente foram 
análogas e compartilhadas por entre pessoas negras. Consolidavam-se respostas se-
melhantes à racialização que se ampliou no pós-abolição, fosse no Brasil, fosse no 
Uruguai, ou ainda nos demais países cujos cidadãos negros, os associados dos clu-
bes, tiveram contato objetivo e ideológico. Pessoas que formavam uma comunidade 
negra transnacional heterogênea, mas que tinha na epiderme um nexo comum que 
implicava nas relações sociais racializadas dentro de diferentes fronteiras nacionais. 

Tal perspectiva auxiliou na percepção dos clubes como padrões de respostas 
semelhantes na região fronteiriça. Além dos clubes, outras respostas com paralelos 
análogos foram destacadas de forma transversal, especialmente a imprensa negra, 
como tribuna pública que denunciava os males do racismo, na formação de partidos 
de caráter racial – como o Partido Autoctono Negro (1936-1944) que se assemelha 
a Frente Negra Brasileira (1931-1937), que, por sua vez, teve um ramo em Pelotas. 
Não obstante, as demandas foram sempre direcionadas aos seus Estados Nações e 
representantes, evidenciado especialmente por meio das demandas do Centro Uru-
guay, com a rua Ansina, e do Fica Ahí, com a escola José do Patrocínio.

O deslocamento dos grandes centros permitiu evidenciar a organização de 
base racial em cidades urbanas que se conectavam mais com suas vizinhas do que 
necessariamente com a capital. Possibilitou ainda observar dinâmicas em nada sua-
ves das categorias de cor e afirmativas de um sentido social de raça/raza negra. Ar-
risco inferir que se fizeram presentes e devidamente nomeadas pelos associados, mas 
também pelos outros – brancos – em decorrência do não cosmopolitismo ou todo 
aquele dissimulado simulacro moderno que alcançava as grandes cidades, como os 
exemplos sobre os estudos de clubes em Montevidéu, Porto Alegre, Salvador e São 
Paulo destacam.

*****
Ao cabo desse exercício de rememorar meus vínculos com o NDH, mais pre-

cisamente com Beatriz, percebo que o afeto se fez presente em toda a minha traje-
tória enquanto intelectual. Uma intelectual negra, importante que se frise, pois foi 
desde essa marcação de gênero e racial que vi no NDH um espaço de acolhimento. 
A agenda de pesquisa gestada por Beatriz, ao longo de toda sua longa trajetória de 
produção historiográfica, afetou a minha experiência. 
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Nas páginas anteriores recorri a fragmentos de textos antigos meus, e foi ao 
fazer esse exercício bem mais denso do que um simples ato de cópia tornou mais 
objetivo aquilo que estava quase que exclusivamente no campo das emoções. Beatriz 
Ana Loner, que me recebeu no NDH enquanto uma jovem estudante de licencia-
tura em História, foi e permanece sendo minha principal inspiração no campo da 
historiografia. O espaço do NDH possibilitou que eu existisse, e isso, em se falando 
de uma intelectual negra na academia brasileira, não é pouca coisa em 2020 e era 
menos ainda lá no início dos anos 2000. O que, em grande medida, me ajuda a 
perceber que esse legado gestado por Beatriz Loner em parceria com a historiadora 
Lorena Gill e com os então técnicos administrativos do espaço Paulo Koschier e 
Ivoni Mota, possibilitou vivenciar outras possibilidades de academia brasileira sem 
deixar nada a desejar para o tão enunciado rigor científico da ciência histórica. A 
tarefa árdua então é dar sequência e eco a essas formas de saber e fazer! 

Obrigada Bia e a toda equipe do Núcleo de Documentação Histórica – Bea-
triz Loner, espaço para o qual retornei em 2019 e fui gentilmente convidada a fazer 
uso da mesa ocupada pela Bia no exato dia que minha trajetória intelectual teve 
início. Obrigada! 
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NDH - UFPel 30 anos:
uma trajetória de formação para

os estudos sobre escravidão e pós-abolição

Caiuá Cardoso Al-Alam

Recebi com muita alegria a proposta para redigir este ensaio. Escrever este texto 
é participar de uma biografia coletiva do Núcleo de Documentação Histórica 

– NDH. É também levantar aspectos de uma autobiografia, pois fui convidado a 
realizar uma reflexão das experiências de pesquisa atreladas a este importante espa-
ço de atuação do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas. 
Nas páginas que se seguem, contarei um pouco sobre minha trajetória vinculada 
ao NDH, que abarcam os últimos 20 anos da instituição, e as consequências das 
influências deste espaço nas minhas atividades de pesquisa recentes. Será um texto 
mais leve, sem grandes pretensões acadêmicas, apenas com comentários gerais sobre 
temas de pesquisa e experiências, ficando nas referências as possibilidades de apro-
fundamento das informações e debates.

Conheci o NDH em 2001. Junto a um colega, nos aproximamos da professora 
Beatriz Ana Loner a fim de participar como voluntários em um projeto coordenado 
por ela que visava entender o processo abolicionista a partir da análise do jornal A 
Federação2, órgão oficial do Partido Republicano Rio-grandense. O projeto foi de-

2  O jornal A Federação foi fundado em 1884 e circulou até 1937. A partir de 1922, sua sede funcionou no prédio 
que hoje recebe o acervo do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. Foi o órgão oficial do Partido 
Republicano Rio-grandense e depois também serviu ao Partido Republicano Liberal (DIHL, 2017).

13
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senvolvido entre 2000 e 2003, e chamava-se “Formas de luta e organização dos tra-
balhadores contra a escravidão”. Segundo o currículo Lattes da professora Beatriz, 
o projeto buscava “[...] resgatar, através dos jornais, os principais movimentos da 
luta abolicionista e especialmente, averiguar até que ponto os trabalhadores, livres e 
escravizados participaram/influenciaram nos rumos do movimento abolicionista”3.

O trabalho de pesquisa era desenvolvido no acervo da Bibliotheca Pública Pe-
lotense, espaço onde a professora Beatriz tinha um engajamento contundente na 
preservação e organização do acervo histórico. Uma parceria importante, além de 
diversos/as bolsistas do curso de Licenciatura em História, foi Sonia Garcia, que 
trabalhou durante décadas naquele espaço. Hoje, o acervo compõe o chamado Cen-
tro de Documentação e Obras Valiosas – CEDOC, da mesma instituição, e ainda é 
possível acessá-lo na Bibliotheca.

No ano de 2001, pude prestigiar um momento que hoje entendo como de 
profunda importância. Naquele ano, na mesma Bibliotheca Pública Pelotense, foi 
lançada a 1ª edição da síntese da tese de doutorado de Beatriz Ana Loner em forma-
to de livro, com o título “Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande 
(1888-1930)”4. Este trabalho tornou-se uma referência fundamental nos estudos do 
campo do Pós-Abolição no Rio Grande do Sul e no país. Carrego orgulhoso o meu 
exemplar autografado por Beatriz naquela noite memorável.

O esforço da equipe do NDH, composta também com muita contundência 
e generosidade pela professora Lorena Gill na articulação de diversas atuações, era 
fundamental trazendo importantes pesquisadores/as para realizarem palestras na 
UFPel. Outro destaque era o próprio acervo do NDH, de livros e revistas acadêmi-
cas, que compunham uma riquíssima coleção, pois na época, com uma internet inci-
piente e ainda não popularizada, ficávamos restritos a biblioteca do campus, muito 
defasada. O NDH acabava sendo um importante espaço para acessar bibliografias 
específicas para temas como a História Social do Trabalho, da Escravidão, do Pós-
-Abolição, do Marxismo, da História Oral, dentre outros. Ainda, outro importante 
acervo que acredito ter destaque, são as monografias e trabalhos de conclusão de 
curso, que estão lá arquivadas. Este conjunto de acervos que estavam e que ainda 
continuam sob a guarda do NDH5, foram fundamentais para a formação da minha 
geração durante a graduação do curso de Licenciatura em História.

3  Retirado do currículo lattes da autora. Disponível em  http://lattes.cnpq.br/0738629122633840 e acessado 
em 14 de agosto de 2020.
4  Ver: LONER, 2001.
5  Ver: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/acervo/ . Acesso em 10 de agosto de 2020

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/acervo/


182

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

Atualmente, o NDH conta com um acervo mais amplo, como o da Justiça 
do Trabalho, algo que não desfrutei na graduação, mas que hoje constitui-se como 
uma linha de atuação importante e que motivou toda uma geração de historiadores/
as especializados/as nos temas vinculados àquele acervo. Por último, destaco o pe-
riódico organizado desde 1994 pela equipe do NDH: a História em Revista6. Nos 
exemplares desta, durante mais de 25 anos, foram publicados diversos trabalhos, e 
destaco aqueles que envolviam a história da região de Pelotas. Portanto, sendo um 
repositório de publicação daquilo que se tinha, e que se tem, como mais recente nas 
reflexões sobre a experiência histórica da região sul. Particularmente, pude contri-
buir em 2007 com um artigo intitulado “Insultos e Insubordinações: o nascimento 
da polícia na cidade de Pelotas” 7  e, em parceria com Marcelo Correa, no ano de 
2009, com o artigo “Livro de entrada e saída de presos escravos na cadeia de Pelotas 
(1862-1878)” 8.  Recentemente, no ano de 2018, junto a Paulo Roberto Staudt Mo-
reira e Jonas Vargas, participei da organização do Dossiê “História e Historiografia 
da Escravidão Negra no Brasil”9.

A partir do ano de 2001, trabalhei como bolsista e logo depois como estagiário 
no Museu Municipal Parque da Baronesa. Durante 4 anos, a partir de uma equipe 
interdisciplinar e qualificada, foram desenvolvidos naquela instituição diferentes 
projetos, com destaque para exposições temporárias e atuação em educação patri-
monial com escolas municipais e estaduais. Buscamos reconstruir o discurso histó-
rico que era realizado no Museu, fundamentalmente exaltando e fortalecendo as 
narrativas das experiências de africanos/as e seus/suas descendentes na cidade. Tive-
mos diversas parcerias, e uma delas foi contar com a curadoria da equipe do NDH. 
Neste sentido, acabei me interessando bastante pela História Social da Escravidão. 
No Departamento de História da UFPel, a referência para o tema era Beatriz Ana 
Loner. Por volta de 2003, ela ofertou uma disciplina optativa vinculada ao tema, 
que foi muito importante para fortalecer provocações aos/as estudantes do curso 
perante as possibilidades de pesquisa em Escravidão.

Na época, início dos anos 2000, na UFPel, ainda tínhamos uma tímida pre-
sença da influência dos estudos que renovaram a historiografia da História Social 
da Escravidão, a partir da década de 1980, com os impactos da Micro-História Ita-

6  Ver: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/historia-em-revista/ . Acesso em 10 de agosto de 2020.
7  Ver: AL-ALAM, 2007.
8  Ver: AL-ALAM; CORREA, 2009.
9  Ver: AL-ALAM; MOREIRA; VARGAS, 2018.

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/historia-em-revista/
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liana e do Marxismo britânico. Beatriz nos apontava alguns percursos reflexivos, 
mas a produção historiográfica local, salvo alguns trabalhos como o de Marco An-
tonio Lírio de Mello (1994), ainda tinham como referencial a influência do que 
conhecemos como a Escola Sociológica Paulista. Tendo como linha de atuação o 
questionamento à tradição de pensar as relações raciais no país, a partir de uma 
pretensa democracia racial, teve enquanto uma das suas referências o professor Flo-
restan Fernandes, sendo esta geração de pesquisadores/as fundamentais na crítica 
social brasileira. Sobre Pelotas, importantes trabalhos nas décadas de 1990 e início 
dos anos 2000, evidenciavam elementos fundamentais sobre a estrutura do sistema 
escravista na região, como também aspectos de resistência, mas muito vinculados 
a esta tradição. Para explicarem as agruras e perversidades da violência do sistema 
escravista, reduziram suas avaliações da experiência de pessoas escravizadas à pers-
pectiva da “coisificação”, e até mesmo negaram a existência de laços familiares, o que 
é hoje algo consensual10. 

Mesmo que a obra de Fernando Henrique Cardoso (1997) possa ter sido ques-
tionada em alguns pontos por esta historiografia, a perspectiva da negação ou mi-
nimização da subjetividade da pessoa escravizada, ainda reverberou nestes estudos 
até o início dos anos 2000, de certa forma inclusive afirmando as visões senhoriais 
sobre estes indivíduos que viviam em situação de escravidão (MOREIRA, 2006). 
Era preciso ir além destes estudos e da ideia de anomia social, pois a região carregava 
uma complexidade destas experiências de africanos e seus/suas descendentes extre-
mamente densa em seus sentidos, protagonismos e subjetividades. 

Pelotas tem uma trajetória histórica enquanto uma cidade negra. Com um 
perfil de altos índices de presença de população escravizada, mas também africana, 
estava conectada com o Atlântico, e hoje sabemos das intensas conexões pelo mun-
do do trabalho junto a portos como os de Salvador e Rio de Janeiro (MOREIRA; 
AL-ALAM, 2013). As próprias elites locais tinham seus negócios interligados na 
capital do Império, o que também vinculou as experiências dos trabalhadores/as 
que estavam sob seus comandos (VARGAS, 2016). Durante o século XIX, a popu-
lação escravizada esteve presente intensamente nos trabalhos das charqueadas, mas 
como a economia da região era plural e não se reduzia apenas a produção do char-
que, também tinham participação contundente nos trabalhos relacionados ao espa-
ço urbano, e na zona rural, não só na produção em chácaras, mas inclusive na criação 

10  Por exemplo, ver: PINTO, 2012.
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de rebanhos (PINTO, 2012; PESSI, 2012). Além destas experiências, outras vivên-
cias construídas em liberdade fizeram da cidade de Pelotas uma referência para as 
agências e resistências do povo negro. Pelotas contou com um movimento operário 
e associativismo negro extremamente efervescente, contando como referência dis-
to, por exemplo, a criação e manutenção do Jornal A Alvorada (1907-1965), assim 
como da Frente Negra Pelotense (LONER, 2001; SANTOS, 2003; SILVA, 2011).

A partir das influências de narrativas realizadas por integrantes dos movimen-
tos sociais e culturais negros da cidade, no início dos anos 2000, me deparei com a 
história da perversa pena de morte na localidade. Fiquei muito curioso pelo fato de 
as memórias ainda estarem extremamente vinculadas a esta situação e, principal-
mente, por relacionarem os enforcamentos à escravidão. Alguns contatos mediados 
para orientação ao trabalho de pesquisa diziam que a abordagem era uma tarefa 
impossível pela falta de fontes históricas. Lembro como se fosse ontem, quando bus-
quei ajuda no NDH e fui acolhido pela Lorena Gill, que prontamente se colocou 
à disposição para a orientação, já me indicando alguns caminhos. No Trabalho de 
Conclusão de Curso avaliado em 2004, fiz alguns apontamentos gerais e escolhi um 
estudo de caso, expresso em processo crime colhido na pesquisa no Arquivo Pú-
blico do Estado do Rio Grande do Sul. O caso analisado era sobre o enforcamento 
de um homem escravizado de nação Mina, chamado Belizário, em 1850. A par-
tir deste estudo, surgiram outras questões enquanto problema de pesquisa, como a 
construção da Casa de Correção de Pelotas em 1832 e o próprio funcionamento do 
policiamento na cidade. Assim, busquei realizar o mestrado sob orientação de Paulo 
Roberto Staudt Moreira na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
Na época, existiam cursos de pós-graduação em História na capital Porto Alegre 
(UFRGS e PUC/RS), em São Leopoldo (UNISINOS), e em Passo Fundo (UPF). 
Não haviam cursos próximos a Pelotas. Portanto, poucos/as estudantes acabavam 
buscando a possibilidade de cursar um mestrado, inclusive pela precariedade estru-
tural, pois dependíamos de bolsas de estudos para tal. Dentre estes/as poucos/as 
estudantes que decidiram buscar o pós-graduação naquela época, eu o fiz, iniciando 
o curso em 2005. Observo este fato como uma vitória coletiva de uma geração que 
contou com ótimos pesquisadores/as, mas que não puderam cursar pós-graduação 
pelos problemas estruturais e de falta de oportunidade. Neste sentido, é fundamen-
tal frisar a contribuição que o NDH ofereceu, dentre diversos outros esforços cole-
tivos, para a criação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
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Federal de Pelotas, que passou a oferecer o curso de Mestrado (2009), e de Douto-
rado (2018). Uma conquista e oportunidade fundamental para pesquisadores/as da 
região, e evidente, de outras partes do país.

O Brasil enquanto Estado Nacional independente foi pautado por uma Cons-
tituição com padrão liberal. A escravidão como elemento estruturante desta socie-
dade não foi contradição já que as elites coadunaram esta instituição nefasta com os 
princípios da liberdade econômica, propriedade privada e direitos políticos “para 
quem podia” (MALERBA, 1994). Se o Antigo Regime era pautado enquanto tira-
nia para aqueles que rompiam as portas da independência deste novo Estado Na-
cional, ainda recorreriam ao terror da atuação de Estado a partir da pena de morte 
pois era fundamental controlar e horrorizar as pessoas que viviam em situação de 
escravidão e que ameaçavam a suposta ordem deste sistema. A pena de morte, por-
tanto, prevalecia no Código Criminal de 1830. Agora, “apenas” contando com a 
forca como castigo exemplar, sem suplícios na execução desta pena. As elites deste 
país, mesmo com certa retórica, não perdiam tempo para garantir seus interesses 
econômicos: ainda era preciso conter as contestações à escravidão. Fundamental-
mente quando o recém-criado Estado Nacional, implodia em rebeliões de diversos 
tipos e em muitas províncias. O poder centralizado era questionado durante o pe-
ríodo regencial, novas soberanias eram reivindicadas pelas elites (BASILE, 2009), 
mas os setores populares reivindicavam cidadania ampla e aqueles/as que viviam em 
situação de escravidão contestavam objetivamente pela liberdade. Diversos projetos 
políticos, reivindicações e significados de liberdade estavam em jogo. Isto é muito 
interessante pois ciclos de revoltas de pessoas escravizadas ocorreram em diversas 
regiões do país. As revoltas de Carrancas em Minas Gerais (1833) e dos Malês na 
Bahia (1835), impactaram o imaginário das elites, resgatando também os temores 
em relação ao que havia ocorrido no Haiti no fim do século XVIII. Deste modo, 
o código criminal foi revisto e propostas mudanças no tocante a pena de morte: 
as elites nacionais consideraram radicalizar aquela pena horrenda para pessoas es-
cravizadas (RIBEIRO, 2005). A lei de 10 de junho de 1835, portanto, facilitou a 
condenação de escravizados e escravizadas que atentassem, ferissem ou assassinem 
capatazes, senhores/as ou familiares. Não reconhecia grau de culpa, não havia di-
reito a novo julgamento e bastava 1/3 do júri para condenação. Observei a forma 
como foi conduzida esta pena na cidade de Pelotas, mas dando foco às experiências 
históricas destas pessoas em situação de escravidão buscando entender seus protago-



186

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

nismos. De fato, todas as pessoas condenadas na cidade foram negras e escravizadas 
(AL-ALAM, 2008). A forca e a pena de morte no país tinham cor: eram negras. 
Este passado, estruturado e estruturante nas práticas da Justiça no Brasil, são funda-
mentais para compreendermos atualmente a estrutura de funcionamento e sentidos 
do judiciário brasileiro na reprodução do racismo. 

No mesmo período, analisei o projeto de Casa de Correção na cidade, que 
começou a vigorar a partir de 1832, época em que a Vila São Francisco de Paula, 
hoje Pelotas, se emancipava e as elites locais buscaram monumentalizar o aparato ju-
rídico daquele novo espaço territorial. A prisão fazia parte desta institucionalização, 
mas não qualquer prisão. Naquela conjuntura, o país discutia o modelo punitivo 
correcional, onde liberais pautavam a oposição à prisão enquanto um depósito de 
presos. Entendiam que era preciso dar uma “utilidade” aos desafortunados encar-
cerados. A perspectiva era de recuperação destes ditos criminosos para servirem de 
mão-de-obra barata e disciplinada para o Estado e os negócios das elites. Por meio 
da disciplina, controle do tempo e de oficinas de trabalho, pretendia-se “preparar” 
estes indivíduos para a vida em liberdade. No final das contas, o projeto de Pelotas 
não andou neste caminho. Nunca serviu neste modelo. Logo, a Casa de Correção 
passou a ser novamente chamada de prisão e serviu como “depósito” principalmente 
de presos escravizados. Durante toda sua existência, até o final do século XIX, foi 
alvo de denúncias de suas péssimas condições de funcionamento, contradizendo 
o que estava previsto na Constituição de 1824 em seu artigo 179, inciso XXI: “As 
Cadeias serão seguras, limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas para separação 
dos Réus, conforme suas circunstâncias, e natureza dos seus crimes”1. A Prisão de 
Pelotas, outrora pensada como Casa de Correção, acabou recebendo o epíteto de 
Palácio das Misérias pela imprensa, devido a negação de todos os princípios consti-
tucionais e também em relação a situação de penúria das pessoas encarceradas (AL-
-ALAM, 2016).

No período posterior à defesa da dissertação de mestrado, realizei concurso 
para professor substituto no recém-criado curso de Museologia da UFPel. Uma 
experiência extremamente importante que realizei entre os anos de 2007 e 2008. 
Dentro dela, tive a oportunidade de oferecer uma disciplina optativa sobre a Histó-
ria Social da Escravidão, que contou com estudantes de diversos cursos: Museolo-

1  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35041-25-marco-
-1824-532540-publicacaooriginal-14770-pl.html . Acesso em: 14 de agosto de 2020.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35041-25-marco-1824-532540-publicacaooriginal-14770-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35041-25-marco-1824-532540-publicacaooriginal-14770-pl.html
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gia, História, Direito, Ciências Sociais. Realizada em uma sala do ICH, a disciplina 
foi uma oportunidade que tive de retornar aprendizados que havia estabelecido no 
mestrado. Fui muito bem recebido pela Lorena Gill e Beatriz Loner no NDH, que 
incentivaram seus/suas estudantes a cursar aquele componente curricular. De fato, 
estabelecíamos uma conexão geracional ali naquela disciplina, e daquela experiência 
surgiram ou foram fortalecidos coletivamente trabalhos de pesquisa que contribuí-
ram futuramente com as análises das diversas histórias de protagonismo do povo 
negro na região.

Em minha tese de doutorado, desenvolvida entre 2009 e 2013 sob a orientação 
de Jurandir Malerba, publicada em formato de livro no ano de 2016, pude conti-
nuar a análise do espaço e da atuação prisional na cidade, assim como do policia-
mento. Ainda, tentei dar conta de construir trajetórias de delegados e carcereiros2, 
buscando entender a dinâmica social destas profissões no século XIX em Pelotas. 
Neste estudo, também observei as formas de atuação e relações sociais entre solda-
dos do Exército e policiais, bem como pude analisar as estratégias da construção de 
polícias particulares pautadas pelas elites junto à Câmara Municipal. Por último, 
destaco ainda ter evidenciado as estratégias de sociabilidade e resistência da popu-
lação escravizada, que mesmo com um conjunto de instituições repressoras, ainda 
assim ocuparam os diversos espaços da cidade. No livro específico de registro de 
prisões de escravizados, um dos crimes que mais se destacou como motivo para o 
encarceramento, foi o de ser preso por estar fora de horas nas ruas da cidade, depois 
do toque de recolher. Estas pessoas que viviam em situação de escravidão, mesmo 
com toda a repressão, que contava com uma série de instituições, não deixavam de 
viver, celebrar relações, suas religiões, suas subjetividades, o que se configura naquilo 
que Flavio Gomes nomeou de Campo Negro (GOMES, 1995). Uma rede de soli-
dariedades e relações sociais que as elites buscavam mapear e reprimir, mas que era 
difícil de ser impedida de acontecer.

Em 2013, outro trabalho de pesquisa sobre a História Social da Escravidão 
foi publicado em formato de livro, e que teve também a influência da formação 
no NDH e UFPel. Junto a Paulo Roberto Staudt Moreira e Natália Garcia Pinto, 
abordamos a experiência histórica do grupo de quilombolas liderados por Manoel 

2  Beatriz Loner dialogou muito comigo sobre a pesquisa das trajetórias destes delegados e carcereiros. Também 
me forneceu informações importantes. Lembro que ela tinha uma curiosidade tremenda e me cobrava que eu 
escrevesse sobre o carcereiro Paroba, para ela um homem no mínimo curioso, o que acabei realizando no capítulo 
3, da tese de doutorado (AL-ALAM, 2016).



188

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

Padeiro durante a década de 1830. Também analisamos o protagonismo do casal de 
africanos originados do Congo, Simão Vergara e Maria Tereza da Cunha, que foram 
proprietários de uma taberna, de extrema influência no caso, pois teria sido nela 
que os quilombolas teriam tido acesso à pólvora. Vender pólvora para quilombolas 
era previsto como fato criminoso, o que acabou destinando Simão Vergara à pena 
de prisão, e consequentemente à sua morte provavelmente padecido no encarce-
ramento. A ideia do livro era também levar o texto da documentação original dos 
casos a um público mais amplo do que acadêmicos em História. Por isto, transcre-
vemos os dois processos crime que envolveram os dois casos. Na obra, buscamos 
ainda realizar uma análise que pudesse dar conta de outros aspectos, aprofundando 
abordagem social e cultural desta experiência quilombola na região (AL-ALAM; 
MOREIRA; PINTO, 2013).  

Em 2010, fui admitido em concurso público para trabalhar na Universidade 
Federal do Pampa, tomando posse como professor efetivo naquela instituição em 
janeiro de 2011. Lá, lecionando no curso de História do campus Jaguarão, conti-
nuei pesquisando os temas da História Social da Escravidão, das prisões e do poli-
ciamento, só que agora relacionados àquela cidade. Pude fundar junto com colegas, 
o Laboratório de História Social e Política (LAHISP), que acabou gerando diversos 
projetos junto a discentes e comunidade da cidade. Na condução de minhas práticas 
de pesquisa e de ensino, e principalmente junto às lutas sociais em Jaguarão, acabei 
me aproximando da comunidade do Clube 24 de Agosto. Trata-se de um clube so-
cial negro centenário, fundado em 1918, que à época lutava contra um processo de 
leilão de sua sede, marcado por diferentes problemas de encaminhamento judicial. 
Me engajei junto àquela comunidade, e conectado a um conjunto de ativistas, pas-
samos a pautar a memória da trajetória histórica do Clube, que funcionou como 
um vetor de luta importante naquele momento (AL-ALAM; LIMA, 2018). No 
curso de História-Licenciatura, buscamos criar estratégias de apoio, como quando 
passamos a realizar os chamados estágios supervisionados em espaços não-escolares, 
naquela instituição. Rodas de memória, como também trabalho de preservação e 
divulgação do acervo histórico do Clube foram realizados. Inclusive, em parceria 
com a professora Andrea da Gama Lima, foi construída uma prática de Ensino de 
História, chamada de Oficina Territórios Negros (AL-ALAM; LIMA, 2013), ar-
ticulada também com o Clube, principalmente na pessoa do admirável presidente 
Neir Madruga Crespo. Em 2012, o Clube 24 de Agosto, depois de intenso prota-
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gonismo de sua comunidade, foi declarado Patrimônio Cultural do Estado do Rio 
Grande do Sul. Estas experiências de luta por cidadania do povo negro, tradição na 
região, acabaram me lançando ao campo de pesquisa do chamado Pós-Abolição.

Este campo de pesquisa e as abordagens históricas sobre os clubes sociais 
negros da cidade de Pelotas, inclusive da fronteira com o Uruguai, já haviam sido 
pautados pelo NDH, a partir das pesquisas de Beatriz Loner e Lorena Gill (2009). 
Fernanda Oliveira, uma referência como pesquisadora nos estudos do Pós-Abolição 
e dos clubes sociais negros, por exemplo, foi bolsista do projeto orientado pelas res-
pectivas professoras. Algo que traz a dimensão da importância desta tradição fun-
damentada pelo NDH, e que também me alimentou para estes dez anos de pesquisa 
pela UNIPAMPA na cidade de Jaguarão.

Hoje, muitos/as dos/as egressos/as dos projetos de pesquisa desenvolvidos 
na UNIPAMPA, estão realizando mestrado e doutorado em universidades do Rio 
Grande do Sul e do país. A comissão do curso de História-Licenciatura legou uma 
geração importante de novos/as historiadores/as, que estão ocupando diversos 
espaços de trabalho no país. No tocante à minha participação neste processo de 
formação de jovens pesquisadores/as, estas novas gerações estão conectadas com 
tudo aquilo que o NDH proporcionou a mim e a geração do início dos anos 2000 
da UFPel, que pôde conviver e participar das atividades incentivadas. O legado de 
Beatriz Loner dedicado às suas pesquisas da Escravidão e do Pós-Abolição, se ex-
pandiu para diferentes espaços, constituindo um impacto importante na produção 
historiográfica da região.

A cidade de Jaguarão, tal qual Pelotas, também se caracterizou como uma ci-
dade negra. Importante reduto comercial da região e com a economia também ba-
seada na criação de animais, teve a presença de pessoas escravizadas de forma muito 
contundente. A historiografia tem realizado o contraponto de que na criação do 
gado, na lida campeira, a escravidão teria sido usada pontualmente. Hoje sabemos 
que a mão-de-obra escravizada foi usada de forma densa no campo, inclusive naque-
la região (BOM, 2017). E os números populacionais de Jaguarão chamam a aten-
ção. Até a década de 1860, proporcionalmente à sua população livre, Jaguarão tinha 
a maior comunidade escravizada da província (AL-ALAM; LIMA, 2013). Isto é 
um dado interessantíssimo, pois devemos ainda atrelar a quantidade considerável de 
pessoas libertas emigradas da escravidão que também viviam na cidade, evidencian-
do uma população negra expressiva. As relações de contato com o Uruguai, foram 
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intensas e com contradições para as diferentes pessoas, dependendo da sua posição 
social e dos manejos da situação de fronteira (FLORES; FARINATTI, 2009). Estas 
relações sociais manejadas, acabaram atrelando experiências históricas das comuni-
dades negras que viviam nos dois lados da fronteira. A partir de fugas para o solo 
vizinho ou até mesmo na influência que as elites rio-grandenses tinham em solo 
uruguaio, fizera com que as relações estivessem muito próximas. Hoje sabemos que 
existem laços familiares e parcerias de instituições de comunidades negras de Mello 
(Uy), Rio Branco (Uy) e Jaguarão (Bra). Fato interessante que evidencia uma densi-
dade da experiência da diáspora africana no sul da América do Sul (SILVA, 2017).

Esta população africana e seus/suas descendentes, desde o tempo da vida em 
escravidão, constituíram inúmeras estratégias de ajuda mútua e resistência, o que 
levou a criação e vivência de um associativismo negro em Jaguarão também contun-
dente, como o analisado por Beatriz Loner (2001) em Pelotas. Em Jaguarão, chama 
atenção a linha de atuação da comunidade negra via Igreja Católica, Movimento 
Operário e os clubes sociais, incluindo aí, o Carnaval.

Primeiramente organizados na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, sur-
gida em 1860 com a participação de muitos/as africanos/as e escravizados/as na 
sua fundação, fomentaram não apenas ações vinculadas aos ritos católicos, como as 
do “bem morrer”, no arranjo de funerais. Era institucionalizada neste processo uma 
articulação de ajuda mútua que envolvia inclusive a compra de alforrias, a partir das 
cotizações da comunidade atreladas à Irmandade. Esta quando saía para as ruas nas 
procissões, chamava muito atenção para a sua organização e devoção das pessoas 
envolvidas. Era também uma forma desta comunidade negra evidenciar uma identi-
dade racial de forma positivada, que se afirmava como organizada dentro dos parâ-
metros daquela sociedade extremamente racializada que a condenava (AL-ALAM; 
OLIVEIRA, 2021).

A comunidade negra de Jaguarão também atuou junto à Sociedade Operária 
Jaguarense, criada em 1911. Era uma instituição atrelada à Igreja Católica, antico-
munista, que visava instrumentalizar e disciplinar moralmente a classe trabalhadora 
ofertando estratégias de letramento e oficinas de trabalho. Influências que foram 
manejadas em maior ou menor grau por homens e mulheres negras, buscando forta-
lecer possibilidades de qualificar suas vidas socialmente. Esta tradição de atuação no 
campo do catolicismo por parte da comunidade negra, acabou fortalecendo laços e 
fazendo surgir o primeiro clube social negro da cidade: em 1918, nascia o Clube 24 
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de Agosto. Aliás, a primeira sede do Clube foi dividida com a Sociedade Operária, 
defronte ao rio Jaguarão, o que denota íntima aproximação. A própria participação 
de diretores do Clube enquanto diretores da Sociedade, como no caso de Theodo-
ro Rodrigues, evidenciam estes laços (AL-ALAM, 2019). Além do Clube 24 de 
Agosto, Jaguarão também teve dois outros clubes sociais negros: o Clube Recrea-
tivo Gaúcho e o Clube Suburbanos, fundados em 1932 e 1962, respectivamente.

O carnaval era um espaço fundamental de afirmação política das famílias ne-
gras naquela comunidade. Organizados nos chamados cordões carnavalescos, que 
tinham evidente influência do carnaval uruguaio, desfilavam pelas ruas da cidade 
com impecável organização (NUNES, 2010). O Clube mantinha o Cordão Carna-
valesco União da Classe, que durou até a década de 1950 e se constituía no cordão 
mais popular da cidade. Esta classe, que trazia no nome, era de trabalhadores/as, 
mas tinha cor: era negra. 

A pauta da afirmação de uma identidade racial negra positiva foi conduzida 
durante o século XIX e XX, na cidade de Jaguarão, a partir de coletivos sociais 
ou até mesmo ações individuais de indivíduos negros que denunciavam o racismo 
(BOM, 2017). A organização da comunidade negra em Jaguarão, como dito, foi 
muito caracterizada por este coletivo de fortes raízes com a expressão do catoli-
cismo. Havia ainda uma forte ligação com o Partido Republicano Rio-grandense 
(PRR), o que acabou gerando diferentes possibilidades de práticas clientelares, que 
foram importantes. Mas estas vinculações não querem dizer que esta comunidade 
negra “branqueava-se”. Seria reduzir suas ações como joguetes ingênuos nas mãos 
das elites brancas, o que não concordo. Esta comunidade negra obviamente que re-
cebia influência de um conjunto de valores, burgueses e brancos, mas se utilizava de 
forma pragmática e instrumental de possibilidades para a qualificação de suas vidas, 
como o letramento por exemplo (AL-ALAM; SABINO, 2018), fazendo uso disto 
na luta por cidadania e contra o racismo. Luta que se dava na denúncia de práticas 
racistas, mas também na valorização e afirmação de uma identidade racial negra po-
sitiva que era afirmada coletivamente pelas instituições negras da cidade.

 Uma comunidade negra que ainda hoje articula fundamentais momentos de 
resistência, sendo o Clube 24 de Agosto um vetor de mobilização política destes pro-
cessos. Com mais de cem anos de idade, continua em funcionamento, agindo com 
outras instituições dos movimentos sociais negros na cidade. É possível, portanto, 
estabelecer uma conexão de diversas gerações e instituições negras de Jaguarão que 
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vem do século XIX, ainda na realidade da escravidão, passando pelo século XX, até 
os dias de hoje. Uma comunidade negra admirável por suas lutas e conquistas, mas 
fundamentalmente por manter mobilizada por diferentes gerações uma tradição de 
resistência, que é celebrada e ressignificada em torno do Clube 24 de Agosto.

O/a leitor/a que chegou no final deste texto, deve ter percebido as profundas re-
flexões e inspirações que o Núcleo de Documentação Histórica - NDH legou à minha 
trajetória como pesquisador, mas principalmente o quanto isso ressoou nas novas gera-
ções de pesquisadores/as. O trabalho de pesquisa, de reflexão e produção em História 
é carregado de subjetividades, evidenciando fundamental importância nos elementos 
e vivências que experienciamos durante nossas trajetórias. Vivenciar o trabalho de base 
realizado pelo NDH no conjunto de gerações que passaram pela UFPel, é entender 
que os textos e provocações de professores/as que lá estiveram, como Beatriz Loner e 
Lorena Gill, ainda repercutem em diferentes lugares e escritas. Como foi comigo, ao 
pensar Pelotas e Jaguarão, observando atentamente a complexa e densa experiência ne-
gra nestas cidades, que legam aprendizados fundamentais, não só para mim, mas para 
toda sociedade, na luta antirracista e por plena cidadania ao povo negro.  
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O Núcleo de Documentação Histórica
da UFPel Profª. Beatriz Loner:

o sentido de sua presença na minha
trajetória de vida

Mariluci Cardoso de Vargas

Estou com 37 anos, o Núcleo de Documentação Histórica da UFPel (NDH) Pro-
fª. Beatriz Loner quase me alcança, está completando trinta. Quando o conheci, 

mesmo tendo mais tempo de vida do que ele, embora este não tivesse completado 
seus quinze anos, era claramente mais maduro que eu, mas me acolheu com grande 
carinho e me ensinou um tanto de coisas. Estava nítido que o motivo que o tornava 
tão experiente eram as pessoas que faziam dele um local de constante aprendizado 
em relação ao trabalho e de trocas positivas no que diz respeito às relações humanas.

O “núcleo” como muitos de nós chamávamos no dia-a-dia, é uma palavra de 
variados significados. De acordo com o dicionário Aurélio disponível online, a eti-
mologia vem do latim e designa “miolo da noz, núcleo, centro”. Pronto! Aí está! 
O “núcleo” Profª. Beatriz Loner pode ser definido, para mim pelo menos, como 
sendo o centro e o miolo de “nozes” (professoras/es, técnicas/os administrativos, 
estudantes em formação, pesquisadoras/es) que fizeram e fazem este um espaço tão 
produtivo, rico e diverso.

Tal como comentei anteriormente, o NDH me ensinou um tanto de coisas e, 
sendo para mim um lugar que agregou e centralizou alguns de nós que tem como 
profissão as ciências humanas, procurarei nesse texto discorrer sobre parte desses 
ensinamentos.

14
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Pesquisas com História Oral, trajetórias pessoais e políticas,
perfis sociais e relatos de experiência

Uma das vantagens de se trabalhar com a história do tempo presente é a possi-
bilidade de entrevistar pessoas que viveram experiências correspondentes a um de-
terminado espaço e tempo e que podem contar o que lembram, como se sentiram, 
como tal fato impactou a sua vida ou o seu grupo social e os efeitos posteriores disso. 
De acordo com Paul Ricoeur, “com o testemunho inaugura-se um processo episte-
mológico que parte da memória declarada, passa pelo arquivo e pelos documentos e 
termina na prova documental” (RICOEUR, 2007, p. 170).

Estive vinculada ao NDH de 2004 a 2007, isto é, por cerca de três anos, quase 
o tempo integral da minha passagem pela graduação. Essa que foi minha primeira 
experiência profissional na área de história, ainda que realizada nos anos de forma-
ção, segue presente a cada seleção de emprego, a cada memorial da trajetória acadê-
mica que tenho que apresentar. 

Refletir sobre esses aprendizados e expô-los é também uma responsabilida-
de, dado que, infelizmente, parte da sociedade não valoriza a universidade pública 
como deveria e que alguns grupos optaram e optam por desconhecer o que a univer-
sidade promove na vida de cada uma/um que por lá passa e o impacto desses saberes 
para o seu país. Não reconhecer a universidade pública como um patrimônio estatal 
do povo brasileiro é um grande equívoco, comportamento que devemos combater 
e buscar desconstruir. Essa avaliação, nos dias atuais, se apresenta de maneira mais 
agravada pela crescente politização da educação de forma destrutiva, interessada em 
privatizar a produção do conhecimento universitário, em excluir, ainda mais, a po-
pulação sem renda para acessar o ensino superior privado, em limitar as possibilida-
des de aprofundamento do exercício cidadã/o de reflexão, criticidade e intervenção. 
Uma das riquezas do NDH está, justamente, em seu acervo que apresenta registros 
de tempos como este que vivemos, em que sujeitos estiveram no centro de crises ou 
tensões sociais, de polarização política, de disputas de projetos, tanto no âmbito da 
universidade, de municípios e outras esferas de poder e decisão. 

O “núcleo” contribuiu para o despertar do meu olhar para a universidade e 
para as cidades por esta perspectiva, isto é, da diversidade e dos conflitos que se 
moldam em um campo plural. Um dos primeiros projetos que participei como vo-
luntária e depois segui como bolsista, sob coordenação da Professora Lorena Almei-
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da Gill, lembro que logo depois do seu retorno do doutorado, foi o Memórias da 
cidade: Pelotas através da voz de seus moradores. Entre 2005 e 2006, integrei a equipe 
como bolsista de iniciação científica pela FAPERGS. Este projeto de pesquisa visava 
registrar, por meio da metodologia de história oral, as lembranças de pessoas da 
região que tivessem contribuído das mais variadas formas para o desenvolvimento 
social e cultural de Pelotas e do seu entorno, considerando as múltiplas transforma-
ções ocorridas ao longo do século XX. A partir dessa abordagem mais geral, busca-
va-se observar os aspectos ou acontecimentos elencados pelas pessoas entrevistadas, 
os quais davam sentido às suas trajetórias de vida ou serviram-lhe como marcos que 
tivessem oportunizado ou lhes feito desviar de um projeto previamente idealizado. 
Essa investigação, além de me voltar para estudos sobre as memórias e os procedi-
mentos balizadores para o trabalho com a história oral, possibilitou-me conhecer o 
estado da arte desse exercício entre entrevistador/a entrevistado/a. Recordo-me das 
primeiras vezes que acompanhei a equipe do “núcleo”, geralmente eu e mais um/
uma colega, orientados e conduzidos pela Lorena que nos alertava desde o material 
que deveríamos preparar, incluindo o roteiro de questões, até a forma de nos por-
tarmos perante a pessoa que iria, em alguns casos, nos receber em sua casa ou local 
de trabalho, e que nos daria a chance de escutá-la. Uma das entrevistas mais encan-
tadoras que participei foi a do escritor Aldyr Garcia Schlee, não apenas pela sua 
trajetória de vida tão repleta de causos e pela narrativa literária que, não sem razão, 
atribuía a elas, mas também, para mim, pelas suas travessias, como um professor que 
defendia o livre pensar em meio à ditadura civil-militar. Nesse encontro, creio que 
já despertava em mim um interesse por esse capítulo da história brasileira. Ouvir as/
os entrevistadas/os e aprender a escutá-las/los como pesquisadora, foi um exercício 
fundamental para a minha profissionalização, já que a história oral “é primordial-
mente uma arte da escuta” (PORTELLI, 2016, p. 10). 

Desde então, meu trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em His-
tória (2007-UFPel), com a orientação de Beatriz Loner e avaliação de Lorena Gill, 
minha dissertação de mestrado em História (2010-UNISINOS) e minha tese de 
doutorado na mesma área (2018-UFRGS) contaram com entrevistas. Ao longo 
dessas investigações os questionamentos abarcaram a história oral de vida e a te-
mática com mulheres que tiveram suas trajetórias ou o percurso de suas mães/pais, 
marcadas pela ditadura. Afinal, como nos lembra, com sensibilidade, Ângela de 
Castro Gomes: 
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uma entrevista é rica, menos pelo que diz, e muito mais por como ela 
diz. A informação nova está, na verdade, na forma pela qual o relato 
dimensiona e faz emergir um acontecimento, dando contextualidade 
às escolhas realizadas, e cor e movimento aos personagens do relato 
(GOMES, 2020, p. 186). 

*****
Nesse sentido, a pesquisa que resultou na dissertação Deslocamentos, vínculos 

afetivos e políticos, conquistas e transformações das mulheres opositoras à ditadura civil-
-militar: A trajetória do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) no Rio Grande 
do Sul (1975-1979), sob orientação da professora Drª. Marluza Marques Harres 
(PPGH/UNISINOS), obteve bolsa de 24 meses do CNPq. O estudo exigiu le-
vantamento de documentação acerca do Movimento Feminino pela Anistia no RS, 
atualmente sob custódia do Arquivo Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, e a 
realização de entrevistas com mulheres que integraram o MFPA ou com familiares 
das lideranças que estiveram à frente da luta pela anistia no Estado. Além dessas fon-
tes, utilizei as discussões parlamentares relativas à campanha pela anistia política no 
Estado e no Brasil nos Anais da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e nos Anais 
da Assembleia Legislativa do RS. 

A dissertação resultou em um estudo que destaca o grupo de mulheres como 
pioneiro na luta coletiva e pública pela anistia política, a qual se desdobrou entre 
1975 até 1979. Após a eliminação física ou social dos grupos de oposição e resistên-
cia à ditadura, as mulheres do MFPA, em alguns casos mais aproximadas e outros 
mais afastadas das pautas feministas, articularam o gênero a fim de orientar uma 
luta pública pela anistia, luta esta que se estendeu, posteriormente, para os direitos 
humanos. Em quatro anos de mobilizações, o estudo identifica duas fases de luta 
do MFPA: a primeira mais vinculada a um discurso de “pacificação da família bra-
sileira”, em que as estratégias estavam mais associadas a busca de apoio a inclusão da 
anistia na agenda política nacional por representantes da política formal (partidos 
políticos e seus representantes, entidades profissionais, associações sociais, igreja); a 
segunda associada a uma ideia mais radical do instituto como “Anistia ampla, geral 
e irrestrita”, concepção moldada por um segundo grupo de luta por sua aprovação, 
o Comitê Brasileiro pela Anistia, que somado as mulheres levou a campanha tam-
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bém para fora do país em uma difusão de alcance mais popular. Essa segunda etapa 
de luta, localizada entre os anos de 1978 e 1979, se caracteriza pela efervescência 
popular, em que os movimentos sociais e políticos estão rearticulando a tomada das 
ruas para denunciar e reivindicar o espaço político de forma democrática. A partir 
da trajetória das lideranças do MFPA do Rio Grande do Sul, a pesquisa indica os 
vínculos afetivos ou políticos das mulheres do grupo com homens da política e o 
quanto essa experiência modificou as formas de percepção e relação delas com as 
questões políticas e a condição feminina. Por fim, o estudo permite visualizar parte 
do processo de reconstrução do Estado democrático de direito e a importância da 
luta pela anistia e da participação das mulheres na estruturação das liberdades de-
mocráticas e pelos Direitos Humanos. 

Em 2019, a lei de anistia completou 40 anos, e, em co-autoria com Natalia Pie-
tra Mendez (Professora do Departamento de História da UFRGS), pude revisitar 
esta pesquisa e percorrer as demais produções de pesquisas acadêmicas dos últimos 
anos o que resultou no artigo Movimento Feminino pela Anistia no Brasil (1975-
1979) entre múltiplos horizontes e limites publicado no livro Anistia 40 anos, uma 
luta, múltiplos significados, organizado por Carlos Artur Gallo (Professor do Depar-
tamento de Ciência Política da UFPel e coordenador do NUPPOME).

Já a pesquisa que gerou a tese intitulada O testemunho e suas formas: histo-
riografia, literatura, documentário (Brasil, 1964-2017), sob orientação de Cláudia 
Wasserman (PPGH/UFRGS), obteve bolsa de financiamento por 15 meses do 
CNPq. Na oportunidade, realizei pesquisas no Arquivo Nacional em Brasília e no 
Rio de Janeiro, na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (CA/MJ) e entre-
vistas com as cineastas Flávia Castro e Maria Clara Escobar, respectivamente, dire-
toras dos documentários Diário de uma busca e Os dias com ele, cujos testemunhos 
dispostos foram analisados. 

A tese propõe uma caracterização do testemunho que vivenciou a ditadura 
civil-militar levando em consideração especialmente o componente superstes do 
testemunho (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 4; HARTOG, 2017), ou seja, de so-
brevivência e subsistência pós-experiências traumáticas. Desse modo, identifiquei 
os lugares em que os testemunhos estão inscritos no Brasil desde os anos ditatoriais 
até 2017. Para tanto, com base nas reflexões de Michael Pollak (2000) e Elizabe-
th Jelin (2002), sobre como as condições em que o relato é demandado incide no 
seu conteúdo e no resultado de declarações, classifiquei as condições e os modos 
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de expressão do testemunho da ditadura civil-militar, destacando a especificidade 
do caso brasileiro, já que o testemunho no âmbito jurídico acerca da matéria tem 
mais registros nos anos dos militares no poder que posteriormente. Assim, o estudo 
propõe uma caracterização do testemunho que se apresenta em quatro condições de 
elaboração de declarações: 1) em situação voluntária, na qual o testemunho relatou 
suas experiências em entrevistas de história oral para projetos de pesquisa, inscreveu 
suas memórias em cartas, diários ou na literatura memorialística ou se dispõe a con-
tribuir com entrevistas em gravações audiovisuais que subsidiaram documentários; 
2) em situação de obrigação ou convocação, as quais ocorreram ao longo dos anos 
ditatoriais, em que a palavra declaratória foi demandada pelos aparatos de segurança 
estatal ou em juízo, na prisão ou quando indiciados, essas anexadas aos processos 
que tramitaram no Supremo Tribunal Militar, preservadas pelo Projeto Brasil Nun-
ca Mais; 3) em situação de motivação pela justiça de transição, na conjuntura das 
políticas de verdade, memória e reparação implementadas pelas Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), Comissão de Anistia do Mi-
nistério da Justiça (ambos ligados atualmente ao Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos) e Comissão Nacional da Verdade, além das comissões de 
indenização ou da verdade no âmbito dos Estados e municípios, as quais contaram 
com o registro testemunhal a fim de requerer o reconhecimento das graves violações 
de direitos humanos ocorridas nos anos ditatoriais; 4) em situação de convocação 
como depoente durante o Estado democrático de direito, para o caso dos agentes esta-
tais apontados como detentores de informações a respeito de crimes ocorridos du-
rante a ditadura ou suspeitos de participação nesses crimes, cujas declarações foram 
prestadas durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. 

Para a análise historiográfica me detive ao testemunho sobrevivente que se 
manifestou em caráter voluntário por meio de relatos de experiência na literatura, 
na filmografia, entrevistas e de outras produções que inscrevam as lembranças indi-
viduais em uma memória pública acerca do assunto, com especial atenção para os 
registros (auto)biográficos e autofictícios de filhas/os de atingidos pela repressão 
ditatorial. Os documentários Diário de uma busca (2010), de Flávia Castro e Os dias 
com ele (2013), de Maria Clara Escobar, portanto, tiveram destaque dentre as pro-
duções elencadas por se tratarem de inscrições na perspectiva filial acerca da trajetó-
ria política de seus pais e das marcas que impactaram suas vidas após as experiências 
de perseguição, prisão e tortura.
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*****
A escolha de aguçar o meu olhar para a história das mulheres não decorre cer-

tamente apenas da minha subjetividade, mas também pelo fato de ter sido orientada 
por pesquisadoras mulheres, as quais contribuíram para que eu estivesse atenta às 
desigualdades de gênero e por me apresentarem professoras/pesquisadores de ou-
tros tempos e lugares. Voltando ao “núcleo” especificamente, Bia e Lorena estimu-
lavam, sempre que possível, nós mulheres a nos empoderarmos nos mais variados 
espaços. Lembro de uma tarde, após uma reunião do grupo de estudos de história 
social, que fazíamos em uma mesa comprida de madeira escura, na qual ficávamos 
todas/os apertadinhas/os para integrar o seu entorno, na sala anexa à de entrada 
do NDH, que a Bia me chamou em um canto quando já desfazíamos a mesa e dis-
se algo do tipo: “gostei muito que comentastes o texto, senão só os homens ficam 
debatendo.” Esses aprendizados marcam uma estudante mulher em formação, pois 
além de serem estímulos para seguir, chamam atenção para o quanto, ainda no iní-
cio do século XXI, a palavra dos homens, mesmo em grupos pequenos, onde todas/
os deveriam estar no mesmo nível de aprendizagem, poderia intimidar e silenciar as 
mulheres. A Bia era assim! Quando menos esperávamos podia partilhar uma lição 
que partia da sua criteriosa observação, um ensinamento que buscava integrar todos, 
mas sem fazer vista grossa para as desigualdades que, ainda hoje, parte da sociedade 
insiste em naturalizar.

Com o retorno do olhar para a cidade, entre 2005 e 2007, participei como 
voluntária da equipe de elaboração de verbetes no Projeto Dicionário de História 
de Pelotas, coordenado por Beatriz Loner, Lorena Gill e Mário Magalhães, cujo 
resultado se materializou em livro publicado em 2010, o qual em 2017 chegou a 
sua 3ª edição. Novamente meu exercício historiográfico se voltou para a cidade, às 
realizações e transformações ocorridas ao longo do século XX, e para as produções 
acadêmicas realizadas sobre Pelotas.

*****
Atualmente, no âmbito do Plano de atividades do estágio Pós-Doutoral, de-

senvolvido com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES e do 
Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, venho desenvolvendo ativi-
dades de pesquisa, ensino e extensão. Na pesquisa, o projeto intitulado Território 
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de lembranças da história recente: Banco de Testemunhos entre as memórias e a histó-
ria pública consiste na constituição de um banco de testemunhos sob custódia do 
PPGH/UFRGS, privilegiando inscrições já registradas em livros (auto)biográficos, 
memorialistas ou de (auto)ficção de conteúdo testemunhal, em documentários com 
uso de relatos testemunhais, e a indicação de testemunhos que compõe arquivos já 
digitalizados, como o do projeto Brasil Nunca Mais e da Comissões Nacional da 
Verdade, dentre outras comissões e projetos. Dentre os objetivos do projeto está a 
plataforma digital Vozes da ditadura: banco de testemunhos da história recente que 
situa os lugares do testemunho da ditadura civil-militar brasileira. Logo, a difusão 
do projeto de pesquisa em um canal virtual visa facilitar o acesso as declarações 
testemunhais ao lado de trabalhos acadêmicos, com o intuito de subsidiar futuras 
pesquisas, e também como forma de valorizar não somente as declarações “que se 
referem ao trauma da experiência da ditadura no Brasil” (KNAUSS, 2012), como 
também as produções acadêmicas sobre as memórias realizadas no âmbito da uni-
versidade pública. Participo também do Laboratório de Estudos sobre os usos políticos 
do passado (LUPPA), um espaço que congrega pesquisadores de instituições do Bra-
sil e do exterior que permite a circulação de suas pesquisas a fim de estimular o inter-
câmbio de reflexões teóricas sobre os usos políticos do passado e os usos públicos da 
história. O LUPPA tem realizado atividades como eventos acadêmicos, exposições, 
produção bibliográfica, materiais de divulgação das pesquisas em mídias sociais, 
além de iniciativas extensionistas de forma a difundir o conhecimento produzido 
pelas/os suas/seus pesquisadoras/es.

Ensino, Extensão, trabalhos técnicos e afetividades

Quanto ao ensino, não foram poucos os momentos em que integrantes volun-
tárias/os e bolsistas do NDH partilhávamos de debates acerca de textos dirigidos 
por grupos de estudos que subsidiavam os interesses das pesquisas coordenadas por 
Bia e Lorena. Esses eram momentos que se somavam aos exercícios de falar em pú-
blico ou em sala de aula. Como resultado dessas apresentações de texto, inscrevi-me 
nas primeiras jornadas, seminários, encontros e congressos da área como apresen-
tadora de pôsteres e comunicações. Outro efeito dessa iniciação nas atividades e 
eventos acadêmicos foi o de aproximar-me do espaço de sala de aula e desafiar-me a 
buscar melhores performances, visto que eram testes para o que me esperava depois 
dos estágios finais.
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Outra atividade desenvolvida no NDH era o de lidar com o público de pes-
quisadoras/es que o visitava, o que acabava se tornando também uma forma de rea-
firmar o valor da documentação salvaguardada ali. Entre a transcrição de uma entre-
vista, a higienização de documentos de arquivos ou a digitalização de parte desses 
acervos, com frequência, visitantes nos encontravam munidos de luvas e máscaras 
(e naquele tempo nem precisávamos nos preocupar com pandemias!). A participa-
ção na elaboração de fontes históricas e os cuidados para garantir a sua proteção, 
preservação e acesso, ampliaram a minha sensibilidade para os registros históricos 
de todos os tipos.

Já ao final do curso de graduação, em 2007, realizei um estágio pelo CIEE 
no NDH com uma bolsa de seis meses no projeto de pesquisa Traçando o perfil do 
Trabalhador Gaúcho, coordenado por Beatriz Loner. Nessa ocasião, meu trabalho 
era mais técnico e consistia na digitação de parte do acervo da Delegacia Regional 
do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT/RS), constituído por mais de 600.000 
fichas de qualificação profissional correspondentes aos anos 1933 a 1944, para a im-
plementação do banco de dados sob guarda do NDH. Alimentar um banco digital 
que reproduzia as fichas de trabalhadoras/es provenientes dessa documentação do 
início do século XX, foi uma forma muito produtiva de me despedir daquele ciclo.

*****
Com as experiências acumuladas após a licenciatura, com o mestrado e as ati-

vidades de ensino que realizei como docente entre 2010 e 2014, em escolas públi-
cas e privadas, e como professora substituta do Instituto Federal Sul-rio-grandense 
(Campus Visconde da Graça/Pelotas), incluo minha passagem como consultora 
por políticas públicas nas quais voltei a trabalhar em equipe, tal como no NDH, 
por um tempo determinado.

Entre meados de 2014 ao início de 2015, por meio de seleção pública e con-
trato temporário trabalhei como Analista de pesquisa na Comissão Nacional da 
Verdade (CNV) em Brasília, cujas atividades incluíam diversas atribuições.  De 
modo mais específico, no âmbito da CNV, participei da equipe de coordenação, 
sistematização e revisão do Volume III do seu Relatório Final, no qual constam os 
perfis dos 434 casos de mortes e desaparecimentos forçados. As fichas individuais 
de pessoas vitimadas à morte ou desaparecimento forçado se apresentam com os 
seguintes dados: nome, filiação, data e local de nascimento, atuação profissional, or-
ganização política, data e local da morte ou desaparecimento, fotografia, biografia, 
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considerações sobre o caso até a instituição da CNV, circunstâncias de desapareci-
mento e morte, local de desaparecimento e morte, identificação da autoria, quadro 
da autoria relacionada as graves violações de direitos humanos, fontes principais 
de investigação, testemunhos ou depoimentos de militares e servidores públicos 
fornecidos à CNV ou às comissões estaduais, municipais e setoriais, conclusões e 
recomendações. A sistematização de informações contou com fontes documentais, 
dentre essas os autos dos processos da CEMDP, e testemunhos orais coletadas em 
oitivas realizadas por equipes em caráter reservado ou em audiências públicas. Nes-
se processo, contribuí com a metodologia de trabalho, o levantamento de dados 
para a construção de elementos sobre as trajetórias de sobreviventes, a mediação 
com os familiares de atingidos pela repressão, a sistematização dos dados obtidos e 
organização do fundo arquivístico da CNV. 

De abril a dezembro de 2016, igualmente por meio de seleção pública e con-
trato temporário, fui pesquisadora relatora da Secretaria Executiva da Rede Latino-
-Americana de Justiça de Transição (RLAJT) para o tema do Desaparecimento For-
çado: justiça e arquivos, sob coordenação dos Professores Dr. Emilio Peluso Neder 
Meyer (Direito da UFMG) e Camila Prando (Direito da UNB). A consultoria es-
teve inserida na Política Nacional de Promoção da Justiça de Transição e da Anistia 
Política, financiada com recursos do Memorial da Anistia Política do Brasil gerido 
pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e implementado pela Reitoria 
da UFMG. Os dados levantados para o produto da consultoria foram resultado 
do intercâmbio de conhecimento entre a pesquisadora contratada e os membros 
vinculados a RLAJT. 

O grupo consiste em aproximar representantes de organizações que realizam 
a observação das realidades locais para a superação do legado de ditaduras civil ou 
militares e conflitos armados internos, bem como a mobilização de recursos para 
a construção ou consolidação de políticas públicas de justiça de transição. Logo, a 
metodologia do estudo se pautou em questionários aplicados aos representantes de 
grupos de pesquisa e ativismo localizados na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El 
Salvador, Guatemala, México, Peru e Uruguai; em entrevistas com profissionais vin-
culados à matéria e familiares de pessoas vitimadas ao desaparecimento forçado; nas 
normativas locais e internacionais sobre a matéria conjugadas com a jurisprudência 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) específica dos casos 
de desaparecimento forçado. No que tange às entrevistas temáticas foram realizados 
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12 encontros, presenciais ou por Skype. A partir da sistematização dos casos que 
passaram pela Corte IDH o estudo identificou que o crime de desaparecimento 
forçado foi potencializado por agentes estatais durante ditaduras civil-militares e 
conflitos armados internos. As denúncias à Corte IDH indicam ainda que, embora 
o desaparecimento forçado não seja caracterizado como uma prática de extermínio 
sistemático em regimes democráticos, há casos já julgados pela Corte IDH mesmo 
em situações políticas posteriores ao restabelecimento do Estado de Direito. 

*****
Para além dos projetos que me permitiram desenvolver uma interlocução com 

trabalhadoras/es, movimentos sociais, pesquisadoras/es, professoras/es, e outros 
segmentos que davam sentido aos projetos de extensão desenvolvidos pelo NDH, 
o “núcleo” me ensinou sobre trabalho e afetividades, me fez crer que podemos fazer 
amigas/os nesse ambiente que pode ser tão competitivo. Meu desejo para as pessoas 
que estão nessa fase da vida é de que tenham a sorte que tive, de ter pessoas como as 
do “núcleo” que foram ou se tornaram amigas para além daquele ciclo, ou que pas-
saram a ser referências profissional ou de humanidade ainda que não partilhemos 
mais um mesmo espaço comum cotidianamente.

Palavras finais

Confesso que esse texto, ao mesmo tempo que me deixou bastante feliz, por 
poder celebrar pelo e com o NDH, não foi fácil de ser escrito. Como uma pes-
quisadora que trabalha com a história oral e com as produções de sentido que a 
memória realiza, sei que as afetividades tornam o nosso olhar sobre o passado mais 
idealizado do que na realidade foi. Contudo, a forma que encontrei de homenagear 
o NDH nesses trinta anos, foi mostrar a sua importância para me impulsionar a dar 
seguimento a uma carreira de professora e pesquisadora, profissão esta tão difícil, ao 
mesmo passo que tão encantadora, nesse Brasil de tantos contrastes. 

Com nosso país no epicentro de uma epidemia, com tantas notícias tristes que 
me aborrecem com frequência, este convite foi uma oportunidade para lembrar de 
situações que também tiveram muitos momentos de dificuldades e que foram supe-
rados, porque sempre se voltaram para o conhecimento e para a busca de resolução 
das problemáticas que nós como pesquisadoras/es criamos a partir do livre pensar. 
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Em meio ao tsunami viral que parece nos engolir nos últimos meses, duas no-
tícias me alegraram muito e, certamente, encheram a comunidade de historiadoras/
es de expectativas em relação ao futuro (sensação fatigante até para as pessoas mais 
otimistas diante de tantas incertezas!): a primeira, foi a aprovação do doutorado em 
História da UFPel, ainda em 2019, o que permitiu realizar sua primeira seleção já 
em 2020. Imagino o quanto o NDH deverá subsidiar parte dos trabalhos que serão 
defendidos neste programa, como já tem feito no mestrado, e quantas expectativas 
isso gerou e tem gerado para dezenas de estudantes de graduação, professoras/es da 
rede de ensino básico não apenas de Pelotas, mas da região; a segunda, a regulamen-
tação da profissão de historiador/historiadora, uma luta que teve duração de mais 
de uma década, desde a proposta em 2009 do projeto de lei pelo Senador Paulo 
Paim, permitindo que historiadoras/es possam ter assegurados os seus direitos em 
espaços de trabalho que vão além das escolas e instituições de ensino.

O “núcleo” me inseriu no ensino, na pesquisa e na extensão e suas marcas, 
como pude elencar, refletem-se até os dias de hoje na minha vida profissional. A 
inserção em práticas de trabalhos coletivos, no acompanhamento da realização de 
diversos projetos, na experiência laboratorial para a manutenção e preservação do 
acervo, na elaboração de fontes orais ou audiovisuais com as entrevistas de história 
oral iluminaram minha travessia para a vida profissional e estarão por toda a minha 
existência em um lugar bem especial de minhas lembranças. Por tudo isso, agradeço 
ao NDH, à Beatriz e Lorena, como pesquisadoras admiráveis, exigentes, criteriosas 
sem perder a ternura, jamais! E por serem entusiastas e torcedoras para o meu suces-
so profissional. Estendo meu abraço às/aos demais professoras/es e pesquisadoras/
es que integraram o NDH quando estive por lá e aos que passaram a fazer parte dele 
posteriormente.

As/aos técnicas/os-administrativos meu muito obrigada, especialmente ao 
Paulo Koschier, Ivoni Mota e Mara Lúcia Vasconcelos que junto às “loiras”, como às 
vezes chamávamos a dupla Bia e Lorena, mostravam para nós, estudantes de gradua-
ção, o valor inestimável que deve ser conferido por nós à ética, à dedicação, à integri-
dade em qualquer espaço de trabalho, mas em especial, em respeito a coisa pública.  
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Mulheres negras e quilombolas

Claudia Daiane Garcia Molet

Começo meus apontamentos lembrando da saudosa professora e orientadora 
Beatriz Ana Loner. Recordo que na primeira vez que fui à Universidade Fede-

ral de Pelotas, no ano de 2009, eu tinha o objetivo de conversar com a docente, no 
Núcleo de Documentação Histórica. Cheguei no Instituto de Ciências Humanas 
cedo e fiquei ora sentada no sofá, ora lendo os cartazes espalhados pelo corredor, ora 
indo até a porta do Núcleo, até o momento de nosso encontro. Sim, eu estava um 
pouco, talvez muito, ansiosa pela possibilidade de ser orientanda de uma pesquisa-
dora nacionalmente reconhecida por seu trabalho na temática negra. Naquela épo-
ca eu recém tinha concluído a graduação em História, na Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande, onde pesquisei sobre os escravizados marinheiros encarce-
rados na cadeia daquela localidade, durante o século XIX. Na UFPel fui orientanda 
da professora Beatriz Loner no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais. 
Mudar de área não era uma tarefa fácil, mas o acolhimento de Beatriz foi fundamen-
tal na nova empreitada. 

Nos dois anos em que cursei o mestrado, o NDH foi um espaço de grandes 
aprendizagens. Foi nele que cursei duas disciplinas fundamentais na minha forma-
ção. A primeira delas História do Trabalho, ministrada pela professora Beatriz Lo-

15
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ner, forneceu subsídios para minha pesquisa de mestrado e, a disciplina de História 
Oral, ofertada pela professora Lorena Gill, possibilitou que eu realizasse meu dou-
torado em História, trabalhando com memórias de quilombolas. O NDH também 
foi o principal espaço de orientações da dissertação e onde qualifiquei meu projeto 
de pesquisa. Também foi nele que Beatriz e eu conversamos sobre o estágio que 
realizei na disciplina Brasil Colônia I. Por tudo isso, o Núcleo é um local de muito 
afeto, que remonta a um período de mudanças, mas de intensas trocas, afinal car-
rego as aprendizagens daquele período nas minhas atividades de pesquisadora e de 
professora na atualidade. 

Para esta homenagem aos 30 anos do NDH trago um pouco de minhas pes-
quisas desenvolvidas no mestrado e no doutorado. Meu recorte temático serão as 
mulheres negras e quilombolas, pois as mulheres negras foram meu foco no mes-
trado e, no doutorado tenho um capítulo que contempla as mulheres quilombolas 
litorâneas. Eu, mulher, negra, filha de pais da área rural de Piratini, um municí-
pio vizinho de Pelotas, identifico-me com as histórias e memórias destas mulheres. 
Mulheres trabalhadoras que desempenharam suas atividades em Rio Grande ou no 
litoral do Rio Grande do Sul, na incipiente zona urbana ou na área rural, mulhe-
res benzedeiras, parteiras, matriarcas, escravizadas, legatárias, libertas, camponesas. 
Memórias de mulheres que são muito semelhantes às narrativas que escutei desde 
criança, ao redor do fogão a lenha, a luz de velas, de minha vó Alvina que era par-
teira, das benzeduras da vó Jandira e de todas as experiências de expropriações que 
estão presente nas vivências de minha família. 

Trabalho e Correção de Mulheres Negras 

Daquele primeiro encontro com a professora Beatriz Loner, no NDH, até a 
qualificação da pesquisa, fiz muitas leituras e decidimos pesquisar as mulheres ne-
gras, a partir de seus registros de prisões. Isto porque, no Trabalho de Conclusão 
de Curso em História, ao investigar os escravizados marinheiros observei que havia 
a presença de mulheres negras pela área portuária de Rio Grande apontando para 
possíveis aproximações entre estes trabalhadores. Desse modo, na dissertação “En-
tre o trabalho e a correção: Escravas e forras na cadeia do Rio Grande/ RS (1864-
1875)” pesquisei as mulheres trabalhadoras, no final do século XIX, na cidade do 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mulheres de todas as cores, mas principalmente 
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negras e, entre estas, escravizadas e aquelas que conquistaram a sonhada liberdade 
antes da Abolição. 

No período analisado foram encarceradas 101 escravizadas que geraram 127 
registros de prisões, pois 26 registros eram de reincidências. Já para as mulheres li-
vres foram estudadas 222 trabalhadoras, totalizando 345 registros, pois desses 123 
eram reincidências. A pesquisa desvendou parte do cotidiano de trabalho e, de re-
sistência, em que as mulheres tentaram fugir das grades da prisão, dos olhares aten-
tos dos policiais, das patrulhas, dos guardas e dos fiscais. Outras, com menos sorte 
não conseguiram escapar e seguiram rumo ao encarceramento e tiveram seus dados 
apontados nos livros. O passado, aos poucos, foi desvendado e, paulatinamente as 
Joanas, Marias, Josefas, Luizas, Virgilinas e tantas outras, saíram do interior de li-
vros, ofícios, requerimentos e processos empoeirados para se apresentarem diante 
do leitor.

Os registros de prisões foram compreendidos, a partir do processo de discipli-
namento que ocorreu no Brasil, tendo em vista a necessidade de orientar a mão de 
obra para o mercado de trabalho livre que seria inserido com a Abolição. Conforme 
apontou Pesavento (1989), o Rio Grande do Sul, diante do final do tráfico transa-
tlântico e da dificuldade de disputar a mão de obra escravizada com as regiões do su-
deste, utilizou o recurso da regulamentação de várias atividades e a tentativa de dis-
ciplinar a mão de obra escravizada e liberta de modo que, mesmo que conseguissem 
a liberdade, se comportassem conforme o esperado pelas elites. Cabe pontuar, que 
foi uma tentativa visto que os vários registros de prisões e as reincidências demons-
tram que a população negra, principalmente as mulheres negras resistiram.  Desse 
modo, em Rio Grande, as mulheres trabalhadoras, fossem elas escravizadas ou li-
vres, foram perseguidas pelas autoridades policiais que, influenciadas pelo ideário 
da “mulher ideal”, transformado em valor padrão para o gênero feminino, tendiam a 
ver seus comportamentos como imorais e desordeiros. Neste contexto ideal, o lugar 
da mulher, definitivamente não era na rua labutando, nem em bares bebendo ou 
conversando, mas em casa, cuidando dos filhos e do marido.

Nas páginas dos documentos pesquisados em Rio Grande, aos poucos, apare-
ceram detalhes e lugares até então esquecidos, perdidos no tempo. A fé esteve pre-
sente na Igreja da Matriz, com as amigas Maria Joaquina e Angélica Maria Aurora 
que realizam suas novenas no Armazém do Pirata, os meninos italianos tocavam 
suas harpas, animando o público presente: escravizados, escravizadas, trabalhadores 
e trabalhadoras livres, alforriados, alforriadas e soldados, que iam até aquele local 
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em busca de lazer. Na Praça da Quitanda, próximo ao Teatro Sete de Setembro, 
Joana Maria da Conceição e outras quitandeiras armavam suas barracas com seus 
respectivos produtos1. 

No Mercado Público, transeuntes circulavam pelas casas de pasto, açougues, 
armazéns e demais estabelecimentos. E, pela área portuária, escravizados carrega-
vam e descarregavam mercadorias das embarcações ancoradas. Outros, enchiam as 
carretas, puxadas pelos bois, seguindo para os armazéns localizados nas proximi-
dades do porto. Comerciantes faziam suas encomendas ou então iam buscar suas 
mercadorias. Proprietários e proprietárias de mão de obra escravizada aguardavam 
os novos trabalhadores que chegavam a Rio Grande. Por sua vez, as quitandeiras 
desfilavam com seus tabuleiros e, de longe era possível sentir o aroma das comidas. 
As lavadeiras perfumavam o ambiente com o cheiro das roupas limpas que carrega-
vam nas trouxas equilibradas nas cabeças. 

No interior das residências, cozinheiras como Antônia organizavam os cafés 
da manhã, almoços, jantas e demais refeições. A lida, provavelmente, começava logo 
no amanhecer, quando o fogão era aceso para aquecer a água, para assar o pão ou 
para aprontar o doce. Ainda cedo talvez Antônia saísse para fazer as compras na fei-
ra e por lá encontrasse seus companheiros e companheiros de sonhos da liberdade. 
A rotina à beira das panelas talvez durasse a maior parte do dia e, possivelmente, 
estas cozinheiras pouco saíssem da vigilância dos olhos senhoriais. 

A lavadeira Bernardina Roza provavelmente andava pelas ruas, becos e praças, 
com suas trouxas de roupas em busca de um local para lavá-las2. Na Praça do Poço 
ou ainda na Praça da Geribanda possivelmente fosse fácil encontra-la por lá lavando 
e carregando suas encomendas. Talvez, antes de entregar as peças fazia pequenos 
remendos e ainda engomava outras roupas. 

Estas mulheres foram aprisionadas na cadeia de Rio Grande que apresentava 
condições precárias. Na década de 1860, a cadeia possuía cinco xadrezes grandes, 
quatro pequenos, uma sala de interrogatório, uma sala de guarda e um quarto em 
que residia o carcereiro. Em 1872, a comissão encarregada para examinar o estado 
“higiênico e de salubridade” dos hospitais e das casas de correção da cidade do Rio 
Grande esteve vistoriando o local e constatou que a cadeia estava em desacordo com 

1  APMRG. Livro de registros de entrada de mulheres livres na Cadeia da cidade do Rio Grande (1864-1875), 
registro número 204.
2  APMRG. Livro de registros de entrada de escravos de ambos os sexos na Cadeia da cidade do Rio Grande Regis-
tros números: 140, 152, 155, 156 e 164 (neste último estão anotadas duas prisões de Bernardina)
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o estado sanitário, porque aquele espaço era pantanoso e o interior carecia de re-
paros. Todas as janelas e claraboias precisavam de vidros. Faltavam também barris, 
canecos, tinas e lampiões3. Alguns anos antes, na década de 1850, a situação também 
era precária, segundo um relatório da comissão responsável para vistoriar as prisões 
e os hospitais da cidade, a cadeia velha era um local fétido, enfumaçado, onde esta-
vam amontoados de quarenta a cinquenta presos, livres e escravos4. Outro problema 
enfrentado eram as tentativas de fugas dos prisioneiros ao arrombarem as grades dos 
xadrezes5.

Foi neste local insalubre que as mulheres negras foram encarceradas e por lá 
ficaram alguns dias. Entre as escravizadas, 68% dos registros de prisões foram de-
terminados pelos desmandos dos senhores, sem que necessitassem elencar maiores 
justificativas, e assim constava que as mulheres foram encarceradas “a requisição do 
senhor”. Possivelmente, o senhor requisitava a prisão para que a escrava fosse corri-
gida. Este motivo obviamente esteve relacionado apenas com as escravizadas e não 
com as livres. Numa lógica senhorial em que a escravizada era um bem listado nos 
testamentos, entre os demais bens semoventes, não se admitia que a trabalhadora 
apresentasse comportamento distinto daquele esperado para uma mulher, negra, 
escravizada, mas elas não se viam assim, e na rua encontravam e fortaleciam a rede de 
amizades e de cumplicidades necessárias para seguir diante de um sistema opressor. 

Se entre as escravizadas, o motivo “a requisição do senhor” apresentou o maior 
número de registros, entre as livres as causas de desordem e de embriaguez foram 
as mais recorrentes, totalizando 56% das prisões. O uso do álcool e a conseqüente 
embriaguez, a desordem e o andar fora de horas também apareceram em alguns 
registros de cativas. Três escravizadas foram conduzidas à Cadeia por desordem, 
uma por embriaguez, uma por embriaguez e desordem e cinco por andar fora de 
horas, sem autorização do proprietáio. Desse modo, os motivos de encarceramentos 
demonstraram que a maioria das causas estiveram relacionadas com o processo de 
disciplinamento, pois as mulheres presas possuíam comportamentos que se contra-
puseram ao ideal de mulher da sociedade.

3  APMRG. Câmara Municipal. Caixa 114. Relatório da Comissão encarregada de examinar o estado higiênico e 
de salubridade dos hospitais e casas de correção da cidade do Rio Grande. (29/04/1872)
4  CDH-FURG. Acervo Variedades e Raridades, caixa número 40. Relatório da Comissão Responsável pelas 
visitas a Hospitais e Prisões.
5  APMRG. Câmara Municipal, caixa 238. Requerimento enviado pelo delegado de polícia à Câmara em 
24/04/1855
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Se o lugar da mulher era em casa cuidando dos filhos, as trabalhadoras foram 
presas porque estavam “andando fora de horas na rua”, em “batuque sem licença”, 
em “orgia”, em “desordens”, em “bailes sem licença”, além de “estar na rua quebrando 
vidraças”. Além desses, houve os casos das mulheres que estavam embriagadas e as 
presas para correção. E assim, a hipótese de que o disciplinamento das mulheres 
escravizadas, forras não era eficaz, pois não foi uma tarefa fácil de ser realizada, em 
parte foi comprovada já que mais de 30% das mulheres presas retornaram pelo me-
nos mais uma vez para correção. 

Os dados das mulheres presas apontam que 93% das encarceradas, incluindo 
os registros das escravizadas e das livres, eram pardas e pretas. apenas uma minoria, 
que totalizou 7%, era branca. Desse modo, pode-se concluir que em Rio Grande, no 
final do século XIX, as encarceradas eram preferencialmente mulheres negras, tra-
balhadoras que desempenhavam atividades, principalmente de costureira, no caso 
das livres e de cozinheira entre as escravizadas. Um sistema prisional que tinha cor, 
condição social e jurídica. Situação que em pleno século XXI ainda permanece, vis-
to o encarceramento da população negra, em especial dos jovens negros. 

Mulheres Quilombolas no Litoral Negro 

Em 2013, ingressei no Programa de Pós Graduação em História, da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu projeto de pesquisa versou sobre as co-
munidades quilombolas do litoral do Rio Grande do Sul, localizadas na estreita 
faixa de terras entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico. Nesta nova etapa 
acionei os estudos realizados no NDH, a partir da disciplina de História Oral. Nes-
te momento a memória das comunidades quilombolas foram essenciais para com-
preender a longevidade daqueles territórios que resistem desde a primeira metade 
do século XIX quando os ancestrais dos quilombolas conquistaram um pedaço de 
terras e a sonhada carta de liberdade a partir do registro em testamentos dos seus 
antigos proprietários.

Antes de ingressar no mestrado, em 2008, eu tive a oportunidade de partici-
par da equipe que pesquisou e elaborou o Relatório sócio-histórico e antropológico 
para titulação das terras da comunidade remanescente quilombola do Limoeiro, 
localizada no município de Palmares do Sul, litoral do Rio Grande do Sul.  Meu 
projeto de pesquisa surgiu a partir das indagações iniciais sobre a origem territorial, 
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a luta pela terra daquela comunidade quilombola e suas interligações com demais 
comunidades do litoral com as quais mantém importantes redes de fé em Nossa 
Senhora do Rosário, redes de parentescos e redes de solidariedades. Na UFRGS 
minha problemática foi perceber como sobreviveu um campesinato negro litorâ-
neo, durante o século XX, mesmo com diversas intervenções e expropriações tanto 
privadas quanto estatais.

Denomino a estreita faixa de terras entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlân-
tico de Litoral Negro, pois esta localidade que hoje compreende os municípios de 
São José do Norte, Tavares, Mostardas e Palmares do Sul possuí oito comunidades 
remanescentes quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares: Limoeiro, Cas-
ca, Teixeiras, Beco dos Colodianos, Vó Marinha, Capororocas, Anastácia Macha-
do e Vila Nova. Algumas destas comunidades tem sua origem territorial ainda na 
primeira metade do século XIX, quando núcleos de libertos e libertas conquistam 
um imóvel, bens móveis e a entrada pela estreita porta da liberdade. Desde o século 
XIX, as comunidades mantêm redes de parentescos, algumas tecidas ainda nas sen-
zalas, redes de solidariedade, redes de fé em Nossa Senhora do Rosário, que apare-
ceu na beira do mar e é considerada a santa dos negros, acionada em momentos de 
desespero pelos quilombolas e demais fiéis da localidade.

Na tese utilizei um conjunto de 19 entrevistas que tiveram como base as se-
guintes temáticas: cor e raça no litoral; narrativas sobre as festas e bailes; parentes-
cos; experiências das mulheres quilombolas; vivências dos trabalhadores; interven-
ções privadas e públicas nas terras quilombolas e fé em Nossa Senhora do Rosário. 
As entrevistas foram realizadas com quilombolas do Limoeiro, Teixeiras e Caporo-
rocas. Cabe pontuar que utilizei as entrevistas realizadas durante o Relatório sócio-
-histórico e antropológico do Limoeiro. Em Teixeiras, utilizei entrevistas inéditas 
tanto na comunidade como no Ensaio de Pagamento de Promessas, ocasião em que 
encontrei quilombolas de Capororocas, membros da Irmandade do Rosário de Ta-
vares. Além destas entrevistas utilizei outras fontes como testamentos, inventários, 
registros de batismos, registros de casamentos, registros de óbitos.

Dialogando com a dissertação, na tese há um capítulo sobre as mulheres ne-
gras, escravizadas, libertas, camponesas e quilombolas, pois ao investigar a luta pela 
terra, a fé em Nossa em Senhora do Rosário e outros momentos, notei que os ho-
mens pareciam ser os protagonistas, mas as mulheres tiveram um papel fundamen-
tal, na história de resistência, mas geralmente são invisibilizadas.
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Do Limoeiro apresentei a história de Chica Brincuda, uma mulher negra, es-
cravizada que conquistou sua liberdade e que está presente na memória dos qui-
lombolas como uma pessoa forte, destemida, rebelde, matriarca da família Gomes 
e proprietária de terras. O nome de Chica sempre esteve associado a outras duas 
mulheres negras, mãe e filha, cujos nomes eram Anastácia Gomes e Juliana Anas-
tácia Gomes, respectivamente. O sobrenome Gomes provavelmente é oriundo dos 
escravizados e escravizadas que conquistaram a liberdade e um quinhão de terras, na 
década de 1870, com a morte de sua antiga proprietária, Gertrudes Eufrázia Lopes, 
casada com Vicente José Gomes.  Destaco que o nome de Juliana consta no testa-
mento de Gertrudes, como uma escravizada prestes a adquirir a liberdade e bens, 
assim que o marido de Gertrudes falecesse.  

Da comunidade quilombola de Teixeiras emergem histórias geracionais de 
mulheres que foram obrigadas a atravessar o oceano e por aqui tecer novas redes e 
assim, conquistaram terras, liberdade e outros bens, na primeira metade do século 
XIX. Das conversas com a família do quilombola de Teixeiras, Márcio Costa Car-
neiro, e da coleta de documentos, surgiu a possibilidade deste recorte. A inspiração 
surgiu a partir das contribuições de Ira Berlin (2006) e Rodrigo Weimer (2013), 
que trabalharam em suas respectivas pesquisas com o recorte geracional. 

As vivências e sabedorias das mulheres da família dos Teixeira foram divididas 
em quatro gerações: gerações de escravizadas/libertas, gerações de legatárias, gera-
ções camponesas e gerações quilombolas. Conforme aponta Berlin (2006), as gera-
ções experimentam vivências dos pais e dos filhos e daqueles que circundam ao seu 
redor. E assim, podemos pensar que as gerações escravizadas/libertas experimenta-
ram as dores de serem arrancadas de seu lugar de origem, de suas famílias na África, 
atravessaram o oceano e recriaram novas tessituras de solidariedades e de arranjos 
familiares. Além disso, sofreram as dores da escravidão, a angústia da separação de 
seus filhos e daqueles parentes queridos na nova terra. Do cativeiro, aguardaram, 
possivelmente ansiosas, a morte de seus proprietários para que o testamento fosse 
cumprido. As terras que outrora abrigaram a dor da escravidão passaram a abrigar 
também os lares das famílias negras chefiadas por mulheres, como no caso de Maria, 
ex-escravizada dos irmãos Teixeiras. A liberdade antes sonhada fora conquistada. 
As gerações legatárias nasceram após as conquistas de terras e de liberdades, mas 
ainda durante a escravidão. Desse modo, cresceram ouvindo as experiências de seus 
familiares, mas também convivendo com outros escravizados da vizinhança. Estas 
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gerações mantiveram as terras herdadas por seus ancestrais, pelo menos em parte, e 
tiveram que ir em busca de outras possibilidades de sobreviverem, como, por exem-
plo, desempenhar atividades em fazendas da região. Provavelmente, estas atividades 
eram intercaladas com o plantio nas próprias terras. Já as gerações camponesas fize-
ram do uso da terra a principal atividade a ser executada, além de fazerem produtos 
para a venda, como doces caseiros, cobertores. E as gerações quilombolas seguiram 
no uso da terra, sendo agricultoras e com uma nova identidade que rememora as 
outras gerações de mulheres negras da família. Além disso, a luta pela manutenção 
da terra de seus ancestrais passou a ser uma pauta mais recorrente e que são aqui 
representadas por Dona Osvaldina Carneiro, Marisa Carneiro e Magda Carneiro.

Investiguei a sabedoria ancestral das benzedeiras litorâneas, da comunidade 
remanescente quilombola de Teixeiras, que aprenderam os ensinamentos de “gera-
ção em geração”. Mulheres que rememoram o conhecimento de mães, tias, avós e 
assim, cuidam do corpo e da lavoura do campesinato negro. Tia Miguela, falecida 
com mais de cem anos de idade, era filha de pais africanos, aprendeu a partejar com 
mãe que a considerou a mais forte das irmãs e por isso ensinou a atividade. Além 
disso, era uma importante benzedeira da localidade. 

Atualmente, em Teixeiras, há, pelo menos, três benzedeiras atuantes: Dona 
Julietinha, Dona Verta Marta e sua filha Edmara. Se alguém estiver com algum mau 
jeito no corpo, a benzedeira pega um tecido preto, agulha e linha e enquanto costura 
repete por três vezes: “Que coso? Carne quebrada, osso rendido, eu te coserei, carne 
no seu lugar, nervo no seu lugar, osso no seu lugar, em nome da Virgem Maria”. Se 
alguém se engasgar, duas velas são acesas e colocadas em forma de cruz nas costas da 
pessoa engasgada. Para benzer de cobreiro são necessárias nove folhas de mamona, 
que são cortadas com uma faca de ponta e, colocadas numa bacia com água. Após 
o término da benzedura, a água da bacia é jogada no fogão a lenha ou atirada para 
o lado do mar para “matar’ o cobreiro. Para dizimar a lavoura de pragas, ou das ga-
linhas, uma água é benzida e deve-se jogá-la nos três cantos da lavoura, deixando o 
canto em direção ao mar sem água, pois será por onde as pragas irão sair da lavoura.

Todo este conhecimento é ancestral, Tia Miguelina aprendeu com sua mãe 
que era africana, Dona Julietinha teve ensinamentos maternos e a partir da observa-
ção das ações de sua vizinha, Dona Dilinha. E, Dona Vera Marta instruiu-se obser-
vando sua mãe e transmitiu para a filha Edmara. Cuidar do corpo, da lavoura e dos 
bens é uma tarefa importante para os camponeses e camponesas negras que têm suas 
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histórias forjadas na luta pela terra conquistada no século XIX. As mulheres negras 
que também lidam e lutam pela terra acionam suas sabedorias ancestrais para ajudar 
na manutenção do litoral negro e das pessoas que o formam.
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A História Oral no NDH:
das fitas cassete e transcritos manuais

de Beatriz Loner à constituição do LAHO

Eduarda Borges da Silva

A História Oral é uma metodologia de pesquisa que afeta e é necessário dei-
xar-se afetar por ela. É necessário relatar a si mesmo, fazer sentido ao outro, 

saber ouvir e ter empatia ao intervir e formular questões. É importante ter respeito 
e simplicidade como li em Alessandro Portelli (1997), o primeiro autor que acessei 
sobre o assunto, e igualmente, ter um lado e defendê-lo, inclusive, em situações de 
contraponto, como me ensinou a professora Beatriz Loner. Ao mesmo tempo, ter 
cuidado para sentir o/a entrevistado/a e deixar a narrativa fazer seu fluxo próprio, 
para além do roteiro, como aprendi com a professora e orientadora Lorena Gill. 
A História Oral feita em equipe demanda afinidade, entrosamento, companheiris-
mo e uma eterna postura de aprendiz diante de cada novo/a narrador/a. Assim, 
aprendi a fazer História Oral e a me tornar uma historiadora sensível no Núcleo de 
Documentação Histórica (NDH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ir 
ao encontro e construir histórias com as mulheres, com as trabalhadoras e os traba-
lhadores, com as mães, suas dores, lutas e alegrias são o fazer historiográfico que me 
afeta e me humaniza enquanto pesquisadora.  

Em 1990 foi criado o NDH por professores/as do curso de História da refe-
rida instituição. O projeto foi coordenado pela professora Beatriz por muitos anos, 

16
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desde a sua fundação e atualmente, a professora Lorena cumpre este papel. Na épo-
ca, nesta Universidade, havia somente o curso de Licenciatura, mas essa equipe já se 
preocupava com a salvaguarda dos documentos e a sua organização para o acesso à 
pesquisa, antes mesmo da criação do curso de Bacharelado em História.  

Desse modo, o NDH surgiu como um projeto de extensão preocupado com 
a salvaguarda dos documentos de caráter permanente da UFPel e dos movimentos 
sociais e, ao longo do tempo, foi demarcando sua atuação crescente junto à História 
do Trabalho, fomentando pesquisas do século XIX ao tempo presente. Em pouco 
tempo, pelo esforço de seus membros, se constituiu em um centro de documentação 
(LONER & GILL, 2013) que engloba diversos acervos e projetos, dos quais tive a 
oportunidade de conhecer e participar, como o da Justiça do Trabalho, do Acervo 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPel1 e do Laboratório de Histó-
ria Oral (LaHO). 

Dedicarei esse texto a recordar minha atuação no LaHO. Inicialmente, abor-
darei como foi pensado seu arranjo documental com materiais analógicos e digitais 
e, apresentarei brevemente os projetos que resguarda. Na segunda parte, tratarei 
dos desafios e aprendizados, da oportunidade de desenvolver saberes e uma prática 
autônoma e como minha trajetória profissional foi afetada pela experiência com a 
História Oral, já que ao mesmo tempo em que ajudava a construir narrativas era 
esculpida por elas e pelo trabalho neste Laboratório. 

Do analógico ao digital

O LaHO foi fundado em 2010, quando eu estava no segundo semestre da gra-
duação. A professora Lorena é sua coordenadora desde a fundação e o projeto que 
o constituiu previa, na época, apenas uma bolsista. Em seguida, conheci o acervo e 
passei a ser membra como voluntária. Ficava encantada com o tanto de histórias que 
cabiam em apenas um armário de “duas portas”. O acervo é composto por fitas cas-
sete, reprodutores de cassete portáteis (“toca fitas”), carregadores de pilha, fones de 
ouvido e transcrições manuais da professora Beatriz do começo da década de 1990, 

1  Projeto coordenado pela professora Márcia Espig, no qual fui voluntária nos processos de limpeza e orga-
nização. ESPIG, Márcia; KLEIN, Ana;  SILVA, Eduarda; RADTKE, Júlia; GOUVÊA, Melissa; CONSEN, 
Matheus. O arquivo do diretório central de estudantes (DCE): limpeza, organização e possibilidades de pesquisa. 
Expressa Extensão (UFPel), v. 1, p. 59-76, 2011.
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guardadas em envelopes amarelos, mais algumas entrevistas datilografadas, dois ou 
três gravadores de voz digitais e uma câmera digital (se não me falha a memória), 
entrevistas e fotografias em formato digital salvas no computador. 

As metas para aquele primeiro ano eram auxiliar na transcrição das fitas casse-
te, que começavam a se deteriorar, rebobiná-las, digitar as transcrições manuais da 
professora Beatriz e pensar o arranjo documental para o acervo com o intuito de 
facilitar a localização das entrevistas por autores/as e temáticas. No ano seguinte, 
em novembro de 2011 fui à Santa Fé (Argentina) apresentar o LaHO no “XI Con-
gresso Iberoamericano de Extensão Universitária” como um “banco de histórias” e, 
assim, eu o sentia.  

A criação do LaHO se justificou pela necessidade de ter um espaço próprio 
para organizar o acervo de entrevistas de História Oral que, até então, estavam ar-
mazenadas no NDH, juntamente com outras documentações de origens e suportes 
muito destoantes do seu. Além da preocupação com o material, era necessário se ter 
um local aos alunos/as para discussão e experiência com a metodologia, seja na dis-
ciplina de História Oral ofertada à graduação e ao Mestrado em História, seja como 
amparo na feitura do trabalho de conclusão de curso ou como estágio na disciplina 
de Organização de Arquivos Históricos do Bacharelado.  

O NDH armazenou essa documentação por quase 20 anos, tendo em vista que 
as primeiras entrevistas são de 1992 de projetos da professora Beatriz, antes mesmo 
da criação da Associação Brasileira de História Oral, em 1994, evidenciando seu 
caráter precursor no uso desse método de pesquisa. A mudança do acervo de sala e a 
inauguração deste novo espaço não desfez o elo entre o LaHO e o NDH, pois, pos-
suem as mesmas preocupações de guarda e acesso às suas fontes, embora estas sejam 
metodologicamente criadas de forma diferente e necessitem de tipos diversos de 
acondicionamento. Enfim, os dois compartilham um projeto maior, o de produzir e 
socializar o conhecimento histórico, por meio de debates, de publicização de resul-
tados alcançados, de uma perspectiva historiográfica alinhada aos trabalhadores/as 
e às “pessoas comuns”, reafirmando o compromisso com a História Social.

O acervo é bastante diverso, com datações, temáticas e suportes que exigem di-
ferentes manejos e adaptações às normas arquivísticas. O arranjo foi feito tendo por 
modelo a proposta de Belotto (2006): fundo, seção, sub-seção, documento(s), não 
havendo a necessidade, no período, de utilizar neste acervo as séries e as sub-séries.  
Dois fundos principais o compuseram: a História Oral de Vida (HOV) e a História 
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Oral Temática (HOT).  As entrevistas foram organizadas pela vertente metodoló-
gica da História Oral à qual pertenciam, ou seja, de cunho biográfico ou temático 
e as seções foram constituídas pelos projetos. Já as sub-seções, divididas entre os/as 
narradores/as pelos seus sobrenomes, sendo que os documentos de cada entrevis-
tado/a formaram um dossiê nos seus diversos suportes, por exemplo: a entrevista 
do Sr. “MATOS, Dário de Almeida” – que é um dos narradores do projeto (e/ou 
seção) “À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias 
de desaparecer” pertence ao fundo História Oral Temática – nomeia a sub-seção e a 
pasta com os materiais construídos e coletados (áudio, transcrição, carta de cessão, 
fotos, etc.), todos catalogados e identificados em um guia do acervo. 

Quanto ao acondicionamento priorizamos guardar os CDs e fitas cassete em 
um armário de madeira para evitar a desmagnetização e o restante do acervo du-
plicado no computador e armazenado em uma “nuvem” (cloud computing). Além 
disso, formulamos um cabeçalho para a transcrição das entrevistas de modo a pa-
dronizá-las, contendo: o nome do projeto, o nome do/a entrevistado/a e dos/as 
entrevistadores/as, a profissão do/a entrevistado/a, o local da entrevista, o/a trans-
critor/a, o tempo de áudio, as palavras-chave para facilitar a busca, um espaço para 
marcar se a revisão foi feita e se já há carta de aceite. O arranjo dos documentos teve 
por objetivo, em todos os momentos, privilegiar os/as colaboradores/as que conce-
deram seus relatos, por isso, se optou em fazê-lo em ordem alfabética, ou seja, pelo 
último sobrenome do/a entrevistado/a. 

Mais de 150 entrevistas compõe o acervo do LaHO, em caráter contínuo de 
acolhimento e acesso de novas narrativas. Abaixo segue um resumo dos projetos/
temáticas a partir dos quais o material foi gerado (GILL & SILVA, 2016): 

a) “Colonos da Palma: a individualização do coletivo”, no qual foram entrevista-
dos/as trabalhadores/as vinculados ao Movimento Sem Terra, que ocuparam 
a Fazenda da Palma, propriedade da UFPel (Pelotas-RS). 

b) “Reconstrução da Memória Histórica da UFPel” ouviu fundadores/as dando 
atenção a momentos marcantes na história da universidade, como a ditadura 
civil-militar e as eleições para reitoria. 

c) “Clubes Carnavalescos de Pelotas” teve como motivação registrar histórias des-
ses clubes, preocupando-se em salvaguardar narrativas de resistência da comuni-
dade negra pelotense e para isso, combinou a metodologia da História Oral te-
mática com o trabalho documental e o projeto foi exposto em escolas da cidade.
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d) “Memórias da Cidade: Pelotas através dos seus moradores” é o único projeto 
do LaHO construído com a vertente metodológica da História Oral de Vida, 
no qual moradores/as das cidades foram ouvidos/as. 

e) “Os judeus em Pelotas, RS: da perseguição ao estabelecimento” entrevistou 
integrantes de famílias judias, no intuito de compreender as particularidades 
desse movimento migratório e o processo de acolhida na cidade. 

f ) “Histórias de uma doença e de seus enfermos: tuberculose e tuberculosos em 
Pelotas (RS) 1930 – 1960” buscou analisar a doença a partir de diversos luga-
res de fala: do médico, do paciente, dos familiares e de uma visitadora sanitária. 

g) “À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de 
desaparecer” foi criado em 2009 e é o projeto atual do LaHO, com o maior 
número de entrevistas disponíveis. A partir do estudo de ofícios (ou profis-
sões) em específico, consideradas em vias de extinguir-se (ou em mutação), 
busca narradores/as que ainda atuem nesse ramo ou estejam em condições de 
rememorar sobre ele. Também é feito, quando possível, um cruzamento de in-
formações entre os ofícios e os processos da Justiça do Trabalho de Pelotas (ou-
tro acervo que integra o NDH, cuja documentação estende-se entre os anos 
de 1940 a 1995). Já foram entrevistados/as alfaiates, relojoeiros, benzedores/
as, parteiras, tecelãs, lavadeiras de roupa, guasqueiros, entre outros. Outra ati-
vidade interessante desse projeto foi a “Exposição Fotográfica Ofícios em Ex-
tinção”, lançada em 2013 com fotos dos/as trabalhadores/as que cederam suas 
entrevistas e puderam se reconhecer nessas imagens, produzidas pelo fotógra-
fo pelotense Vinícius Kusma com a curadoria da equipe do LaHO. 

Portanto, este acervo serviu como fonte para diversos trabalhos acadêmicos 
de alunos/as e professores/as da UFPel, para além da equipe do NDH, e na época, 
mesmo antes da conclusão do arranjo e da abertura à pesquisa, havia procura para 
consultá-lo. Ademais, trata de temáticas variadas referentes à memória, oralidade, 
identidade, formas de trabalhar e viver de narradores/as de cidades como Pelotas, 
Rio Grande, Piratini, Jaguarão, São Lourenço do Sul, Santana do Livramento, entre 
outras, podendo ser entendido como um “patrimônio cultural” da região sul do RS, 
de acordo com a definição da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216. 
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O esculpir de uma historiadora

No primeiro ano no LaHO estudei sobre arquivos permanentes e História 
Oral, pesquisei outros acervos audiovisuais e sobre a logística de organizar e dis-
ponibilizar um acervo para uma consulta ágil. Compreendi a importância da du-
plicação do material, da higienização periódica e de controlar o calor e umidade 
adequados aos suportes. Aprendi a rebobinar as fitas cassete, a formatar aparelhos 
digitais, a catalogar materiais já existentes e padronizar os novos para a manutenção 
e funcionalidade do arranjo documental proposto. 

Eu tinha dificuldades com recursos tecnológicos e, por vezes, achava que não 
iria conseguir, mas logo, recebia o apoio de alguma colega estagiária dos outros pro-
jetos do NDH e assim, conseguia cumprir a tarefa. Outra importante atividade que 
eu tinha, era a de apresentar o LaHO em eventos acadêmicos, fazendo sua publiciza-
ção. Apresentei-o em encontros da História, em semanas acadêmicas de outros cur-
sos da UFPel, em congressos na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) na 
cidade de Rio Grande (RS), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e 
até fora do país na Universidad Nacional del Litoral (UNL) em Santa Fé, na Argen-
tina e, em todos os lugares, notava interesse daqueles/as que me ouviam pelo acervo 
e pelo trabalho que estava sendo desenvolvido no LaHO. 

Isto me deixava feliz e, simultaneamente, preocupada. Em um dos artigos que 
escrevi no período, transparecia essa preocupação em acolher o público no pequeno 
espaço do Laboratório quando o acervo fosse aberto. 

Partindo para uma análise estrutural do LHO2, seu espaço físico é 
muito pequeno em relação às atividades nele desenvolvidas, uma sala 
de 4,0m por 3,5m. [...] Mas o que mais preocupa a sua equipe é o 
momento da abertura do Laboratório a comunidade geral. O número 
de pessoas interessadas em pesquisar nesse acervo é crescente, e como 
acomodá-las bem é a pergunta que palpita. Necessita-se de um local 
maior, porém, o espaço não será fator determinante para o acesso e a 
pesquisa no LHO, tendo em vista que professores e alunos da UFPel 
conseguiram desenvolver a metodologia de História Oral por quase 
20 anos sem um local próprio (SILVA, et al., 2011, p. 4).

2  Na época usávamos essa sigla para referenciar o Laboratório de História Oral.
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As dificuldades de espaço e de suporte, seja pessoal ou material e de verba, em 
uma universidade pública me ensinaram uma prática antiga dos membros do NDH 
e do LaHO: fazer muito, com pouco. Agora, diante da epidemia do Covid-19, é 
necessário adaptar-se às circunstâncias. Na impossibilidade do contato interpessoal, 
para evitar a propagação do vírus, sua equipe está trabalhando na edição dos re-
sumos das entrevistas para disponibilizá-los no site do NDH, facilitando o acesso 
aos pesquisadores/as e a comunidade em geral. Todavia, nesse contexto, repensar os 
rumos de uma metodologia que se baseia na conversa presencial e na troca de olha-
res estabelecedores de confiança como recurso indispensável para compreensão da 
subjetividade, é mais um grande desafio.

Participei de cerca de trinta saídas de campo para realização de entrevistas ao 
projeto dos ofícios em extinção (sem contar aquelas visitas em que somente acom-
panhei o fotógrafo), sendo doze delas para a minha dissertação de mestrado. Dez 
entrevistas com parteiras que atuaram em hospitais e a domicílio na zona urbana 
e rural de Pelotas e Piratini (cedidas ao referido projeto), uma entrevista com um 
médico que também foi coordenador da vigilância sanitária em Piratini e outra com 
uma auxiliar de Enfermagem, na mesma cidade. 

Na dissertação refleti bastante sobre o ofício das parteiras e questões de gêne-
ro, sobre rememorar na velhice, sobre diferenças geracionais entre entrevistadora e 
entrevistada e como abordar temas tabus em situação de entrevista e sobre pontos 
técnicos e teóricos da metodologia da História Oral (SILVA, 2017). Todavia, nesse 
capítulo gostaria de continuar a reflexão sobre esse momento mais inicial do LaHO 
e minha atuação.

A primeira entrevista que realizei foi em 2011, com o senhor Roberto Esco-
bar, um consertador de guarda-chuvas, brinquedos e eletrodomésticos, que atua no 
centro de Pelotas. Nosso diálogo foi mediado pelo roteiro de questionamentos do 
projeto dos ofícios “à beira da extinção”. Na época ele atuava no conserto há mais de 
dez anos, tendo trabalhado anteriormente em um banco até o processo de automa-
ção, no qual ele e outros funcionários foram demitidos com a chegada dos “caixas 
eletrônicos”. Em seu caso, o ofício de consertador surgiu como necessidade de renda 
e não como escolha profissional, mas relatou alegria em não precisar mais obedecer 
ao “relógio”, ou seja, podia fazer seu horário e ritmo de trabalho. Inicialmente, ele 
fazia reparos em brinquedos e em guarda-chuvas e depois, foi expandindo sua atua-
ção para a área da microeletrônica. Abaixo segue o trecho de um texto de análise que 
escrevi com a professora Lorena sobre esta entrevista:
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Aprendendo a consertar produtos recentemente lançados no merca-
do, como as TVs de plasma, seu Roberto trabalha também com mate-
riais menores e mais frágeis, como os celulares e os controles remotos, 
frutos da microeletrônica. Sua oficina reflete, além do ato constante 
de reciclar a sua técnica de conserto, uma mostra de que a indústria 
nem sempre traz junto à quantidade dos produtos que fabrica, a qua-
lidade. Outro fator importante da sua entrevista é que muitas pessoas 
buscam seus serviços independentemente do objeto danificado ser 
de fácil compra, como os guarda-chuvas, e do valor que ele cobrará 
para consertar, como ele relata sobre o conserto de bonecas. Descreve 
o quão minucioso e individual é o seu trabalho, chegando a esculpir 
rostinhos de bonecas de gesso. Seu Roberto ainda menciona que a 
maioria dos seus clientes são aposentados e, que muitas das senhoras 
que lhe procuram querem consertar bonecas não para doá-las, mas 
sim, para guardá-las, como se através dos brinquedos guardassem me-
mórias da infância [...]. E, em contraponto relata que os jovens não 
querem consertar, mas sim descartar compulsivamente aquilo que 
possuem e nesse mesmo ritmo comprar outros objetos, sem produ-
zir apego por nenhum deles. Esse consumismo e essa perecibilidade 
dos produtos vão ao encontro da mentalidade industrial (SILVA & 
GILL, 2012, p. 3-4).

Figura 1: Roberto Escobar em sua oficina. Pelotas, 2013. Fotografia de Vinicius Kusma. Acervo do Laboratório 
de História Oral da UFPel/Exposição Fotográfica - Ofícios em extinção.
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Lembro que durante a transcrição da entrevista eu pensava: “ele não percebe 
que seu ofício está se extinguindo? Ele contraria a tese do projeto ‘À beira da extin-
ção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de desaparecer’”.  De 
acordo com Portelli (1996, p. 60) o principal paradoxo da história oral é que “as 
fontes são pessoas” que não aceitam “reduzir sua vida a um conjunto de fatos que 
possam estar à disposição da filosofia de outros”. Trazer à tona as impressões daquele 
que narra é mais do que respeitar sua autonomia ao relatar, é não distorcer o relato, 
ou seja, é uma postura ética de quem pesquisa ao lidar com a subjetividade narrada 
pelo outro. 

Pois, não só a filosofia vai implícita nos fatos, mas a motivação para 
narrar consiste precisamente em expressar o significado da experiência 
através dos fatos: recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o 
trabalho através da identidade, constitui por si mesmo o argumento, 
o fim mesmo do discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como 
se fosse somente uma fastidiosa interferência na objetividade factual 
do testemunho quer dizer, em última instância, torcer o significado 
próprio dos fatos narrados (PORTELLI, 1996, p. 60).     

   
Para Roberto o conserto dos eletrodomésticos surgiu como mais uma área de 

atuação. Ele se adaptou às novas exigências do mercado e transformou seu ofício, 
ampliando seus saberes e os restauros. Ele não percebia seu ofício em extinção, mas 
em mutação constante, de acordo com a necessidade da clientela e com as novas 
invenções tecnológicas. Para isso, utilizou sua criatividade e se manteve na área dos 
consertos, sem perder a qualidade do seu trabalho manual e apostando na boa rela-
ção com os clientes que, em sua visão, nenhuma máquina propicia. Ainda, defendeu 
a existência de uma postura simbólica e afetiva das pessoas, sobretudo idosas, para 
com os objetos, em relação à dimensão utilitarista e perecível, motivo pelo qual en-
tende que buscam repará-los. 

Eu e a professora Lorena propusemos essa reflexão sobre a narrativa de Es-
cobar, focando na interpretação que ele deu a sua experiência, e a submetemos no 
Congresso de Iniciação Científica da UFPel no ano de 2012 e conquistamos o prê-
mio de primeiro lugar na modalidade oral. 
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Figura 2: Premiação do Congresso de Iniciação Científica da UFPel de 2012. Acervo da autora.

Alguns dias depois do Congresso, levei uma cópia do certificado de premia-
ção ao senhor Roberto em sua oficina e retornei a vê-lo mais duas vezes em 2013: 
acompanhando o fotógrafo para fazer suas fotos e no dia da abertura da exposição 
fotográfica no NDH, na qual ele era um dos homenageados.

Sua entrevista, para além das especificidades, permite pensar sobre o que seria 
uma “boa narrativa” ou, sobre não sufocar o narrador com nossas expectativas. Ela, 
muitas vezes, nos traz informações tão novas que não sabemos como analisar, dados 
do universo daquele entrevistado e a sua interpretação sobre o relato cedido que 
nossa urgência em significar e confirmar hipóteses fica perdida. Em uma pesquisa 
de História Oral as entrevistas devem ser analisadas em cruzamento e em paralelo 
e de acordo com o problema gerador do projeto. Contudo, cada entrevista deve ser 
considerada em sua singularidade, analisada como uma unidade com significado 
próprio. Logo, a entrevista do consertador não invalida a hipótese do projeto, pelo 
contrário, a amplia e complexifica. Ao acolher sua interpretação enriquecemos o 
debate, pois sabemos que respostas únicas e repetidas em uma pesquisa qualitativa 
provam, em realidade, o esgotamento do tema.

Considerando o montante das entrevistas, aprendi também a ouvir mais, a 
construir boas perguntas “no calor do diálogo”, que não fossem simplesmente res-
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pondidas com sim ou não, a manter uma conversação com pessoas de diferentes 
gerações, sobretudo idosas, algumas analfabetas, pessoas com as quais me sentia dis-
tante e outras, próxima. No caso de trabalhadores/as da zona rural, por exemplo, 
eles/as traziam vivências que lembravam minha infância e adolescência no interior 
de Piratini-RS. Aprendi a identificar algumas situações delicadas, como quando tive 
de explicar a uma parteira de 96 anos os motivos pelos quais eu, uma “moça solteira”, 
queria ouvir sobre os partos que ela atendeu, enquanto ela olhava insistentemente 
para minha barriga, ou, quando entrevistava outra parteira em uma casa de idosos e 
não conseguia concluir a entrevista, pois, ela me pedia para visitá-la de novo dizen-
do que tinha algo mais a contar em um próximo encontro e, em realidade, ela queria 
companhia. 

Além disso, momentos interessantes, como levar o material fotográfico do 
projeto no carro da UFPel até a residência de uma das narradoras e vê-la orgulhosa 
comentando com as vizinhas que a “Universidade de Pelotas” estava em sua casa. 
Viajar para outra cidade em um caminhão levando os suportes da exposição dos 
ofícios (carregá-los, montá-los e ordená-los), participando de todo o trabalho de 
curadoria, desde a escolha das fotos para os convites até a recepção dos visitantes, 
foi uma experiência que demandou autonomia. Fazer entrevistas em dias de chuva 
na zona rural com medo do carro atolar na estrada e de nos atrasarmos para a pró-
xima entrevista, aguardar a benzedeira atender sua fila de clientes para depois poder 
ouvi-la, observar tecelãs e guasqueiros trançando seus trabalhos manuais enquanto 
narravam como aprenderam e aperfeiçoaram suas técnicas. Ouvir histórias tristes, 
como a de uma benzedeira que contou como previu a morte de seu filho em um 
sonho ou a da lavadeira que mostrou os calos nas mãos apontando para sua máquina 
de lavar roupas e, muitas histórias sobre o fim da atuação laboral de trabalhadores/
as em sua maioria, idosos/as.

Compreender como um/a trabalhador/a necessita se adaptar à realidade do 
mercado e escutar sua reclamação de que o ensino acadêmico, muitas vezes, desvalo-
riza seus saberes populares, aprendidos na prática, na oralidade e com os mais velhos 
e aceitar que cada narrativa pode nos levar para um lado, que não necessariamente 
seja o da confirmação de nossa hipótese de pesquisa. Em suma, aprender a valorizar 
cada indivíduo e cada entrevista, como afirmou Portelli (1997, p. 17): “Como his-
toriadores orais, nossa arte de ouvir baseia-se na consciência de que praticamente 
todas as pessoas com quem conversamos enriquecem nossa experiência”. 
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O NDH é esse espaço de ensino-aprendizagem, para além da pesquisa e das 
atividades de extensão, no qual bolsistas participam das várias instâncias de um pro-
jeto, com autonomia e acompanhamento. Paulo Freire em “Pedagogia da autono-
mia” (2011, p. 30-31) elucidou essa relação: “Ensino porque busco, porque inda-
guei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade”.

Eu sentia que o projeto dos ofícios e a exposição fotográfica eram projetos 
meus também e, por isso, me dedicava com o prazer de quem esculpia e permitia 
ser esculpida, ora reparando, ora criando, tal como Roberto esculpia os rostos das 
bonecas em gesso. Incorporando aquilo que aprendia, ia apreendendo, pois, fazer 
História Oral é propor uma revisão historiográfica e por mais difundida que esta 
metodologia esteja, ela não perdeu seu caráter revolucionário, já que ouvir é uma 
postura que a academia ainda não aprendeu. Por vezes errando, por vezes acertando, 
carrego comigo estas experiências e elas ajudaram na constituição de outro espa-
ço de História Oral: o Repositório de Entrevistas de História Oral (REPHO)3 na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) onde faço Doutorado em 
História e sou membra desde a sua fundação em 2017. 

Este texto pode ser uma história sobre o trabalho com um acervo de entrevis-
tas em constituição desde 1992, ou sobre construir narrativas com trabalhadores/
as que veem seu ofício se extinguir ou se transformar na contemporaneidade ou, 
ainda, pode ser um relato sobre o fazer-se historiadora (ser esculpida entre desafios 
e aprendizados), sobre experenciar a prática historiográfica, entre pesquisa, ensino 
e extensão. Ao invés de decidir por um destes relatos, apresentei-lhes os três, já que 
no NDH sempre se tenta aprender e fazer um pouquinho mais. Por isso, sinto que 
minha trajetória se funde e confunde com este espaço que, mais do que um centro 
de documentação, é, ao meu entender, um espaço museal. Um espaço de formação, 
de dinâmicas e encantamento para aqueles/as que ingressam na vida acadêmica, me-
diados/as por professores/as e funcionários/as que dedicam suas vidas em prol desse 
projeto, inicialmente, sonhado e consolidado pela professora “Bia” há trinta anos. 
Hoje, diante de sua ausência física ela o corporifica para além da obra que deixou na 
forma de livros, artigos e acervos salvaguardados, ela empresta seu nome ao “Núcleo 
de Documentação Histórica da UFPel – Prof.ª Beatriz Loner”. 

3  Projeto coordenado pela professora Dra. Carla Rodeghero. Site do REPHO/UFRGS. Disponível em: <ht-
tps://www.ufrgs.br/repho/ >. Acesso em: 25 ago. 2020.

https://www.ufrgs.br/repho/
https://www.ufrgs.br/repho/
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o acervo de processos trabalhistas da companhia 
fiação e tecidos pelotense sob guarda no ndh

prof. beatriz loner 

Taiane Mendes Taborda

Esta narrativa pretende compartilhar um pouco da minha trajetória no Núcleo 
de Documentação Histórica – Prof. Beatriz Loner (NDH – UFPel) e apresen-

tar o acervo que tem sido meu companheiro assíduo nos últimos meses, os processos 
trabalhistas da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense. 

Foi com grande alegria que recebi o convite para integrar uma publicação de 
comemoração dos 30 anos do NDH-UFPel, até porque foi uma oportunidade para 
refletir sobre a minha caminhada acadêmica e sobre rumos futuros. O NDH-U-
FPel é um espaço de saberes que se constitui de acervos, pesquisas e calor humano. 
Tem sempre um cafezinho sendo passado, entra e sai de pessoas, aulas, reuniões de 
grupos, alguém mergulhado na análise de um documento histórico. Lá tem infor-
mação, incentivo e resultados, sendo o principal conectar pessoas e histórias que vão 
deixando um pedaço para a grande colcha de retalhos que é o Núcleo. 

Entrei pela primeira vez no NDH-UFPel nos anos iniciais da minha formação 
acadêmica na graduação em História, nos idos de 2000. Eram duas salas conjugadas, 
uma abarrotada com o acervo e outra que acomodava professores, funcionários e 
alunos. Pairava no ambiente a forte presença da sua fundadora, a professora Beatriz 
Loner, sempre concentrada em projetos de pesquisa e no ofício docente. Professora 
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exigente, suas aulas contribuíram demasiadamente para a minha formação em His-
tória do Brasil e minha consciência histórica de forma geral. Seu olhar desconfiado 
por cima dos óculos poderia enganar os recém chegados, mas a imagem austera se 
desfazia diante de um contato mais prolongado, deixando a descoberto a professora 
que ria, contava causos e confraternizava com os seus alunos.  

Mas foi o contato direto com a professora Lorena Gill que estreitou o meu 
vínculo com o NDH-UFPel. Orientadora da vida, me inspirou a trilhar a histó-
ria das mulheres desde os meus primeiros vôos na pesquisa. Professora de História 
Contemporânea, era a personificação da mulher-mãe que dá conta da vida laboral 
com sucesso, servindo de paradigma. Suas aulas dinâmicas, cheias de sentido, foram 
inspiração para a minha atuação docente no ensino fundamental e médio, além de 
fomentar o interesse pela pesquisa. Embora a sua personalidade remeta a palavras 
como “casa” e “acolhimento” quando necessário, nunca renunciou ao rigor da co-
brança. Fazia parte do imaginário dos alunos do 8º semestre o grande número de lei-
turas exigidas para a avaliação da disciplina de História Contemporânea, bem como 
o comprometimento requerido de seus orientandos. Como orientadora, cumpre à 
risca o sentido da palavra sendo realmente um norte e, não raro, o abraço amigo nas 
horas difíceis. 

Com essa bússola, pesquisei em publicações impressas (revistas e jornais) sobre 
signos de libertação feminina, como a moda. Encerrei a graduação na Licenciatura 
em História da UFPel com um trabalho de conclusão denominado “A moda sem 
freios: o estudo dos signos de libertação da mulher pelotense no início da década 
de 1920” (TABORDA, 2006). Foi durante essa pesquisa que me deparei com a 
revista Illustração Pelotense e suas páginas recheadas de informações sobre o recôn-
dito feminino o que, mais tarde, eu exploraria melhor no mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em História da UFPel. 

A temática da história das mulheres e as relações de gênero observadas por 
meio das páginas da revista Illustração Pelotense, que tanto tinha despertado o meu 
interesse durante a pesquisa para o trabalho de conclusão da licenciatura, levou-me 
mais uma vez a interagir com as fontes materiais. Mesmo mantendo extensa carga 
horária na docência, o que me fez recusar uma bolsa oferecida pelo programa, bus-
quei o maior envolvimento possível com as atividades discentes, participando de 
eventos e publicando em seus anais. Novamente, contando com as contribuições se-
guras da professora Lorena Gill, a dissertação defendida em setembro de 2012, sob 
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o título “Senhorinhas perfeitas: a representação de mulher ideal através das páginas 
da revista Illustração Pelotense na década de 1920” (TABORDA, 2012) intersec-
cionava mulheres, imprensa, representação e gênero.

Porém foi durante o projeto de pesquisa para ingresso no curso de Doutorado 
em História da UFPel que o meu destino se selou de fato com o NDH-UFPel e com 
o seu acervo. Eu queria seguir pesquisando mulheres, contava com as memórias de 
trabalho da minha avó Maria, como tecelã da Companhia Fiação e Tecidos, e tinha 
à disposição um considerável volume documental de processos trabalhistas da fábri-
ca no acervo do NDH-UFPel. Ingredientes à mesa, construí um projeto de pesquisa 
que mirava no cotidiano de trabalho e nas estratégias de luta das operárias. Busquei 
informações sobre os dissídios relativos à Companhia Fiação e Tecidos sendo rece-
bida e incentivada pelo Paulo Koschier, servidor da universidade que atua no Nú-
cleo. Ele me apresentou toda a organização da documentação me fornecendo tabe-
las e até gráficos relativos aos processos da fábrica me permitindo pensar a pesquisa.

O conjunto de documentos da Justiça do Trabalho ( JT) de Pelotas e região, 
recebido a partir de 2005 e salvaguardado no NDH – UFPel, é de extrema rele-
vância para pesquisas1 sobretudo acerca dos mundos do trabalho, levando-se em 
consideração os seus três acervos principais: o da Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT); os documentos relativos à Laneira Brasileira S/A e o acervo de processos 
trabalhistas de Pelotas e região com mais de 93 mil processos que abarcam os anos 
de 1936 até 1998, dos quais cerca de 2.0622 têm relação com a Companhia Fiação 
e Tecidos Pelotense, objeto da minha tese de Doutorado. 

No campo da história social do trabalho, as fontes judiciais oferecem amplas 
possibilidades de investigações, sobretudo acerca do cotidiano de trabalho e das es-
tratégias de luta por direitos açambarcadas pelas trabalhadoras e trabalhadores. No 
entanto, a documentação referente à JT é escassa em função das políticas de descarte 

1  Alguns exemplos pertinentes de pesquisas junto aos documentos da JT são: “A luta de Olga por seus direitos: 
imigração, saúde e trabalho de mulheres em Pelotas, RS (década de 1940)” GILL (2019), “Nós na trama: os 
pleitos judiciais das operárias da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense (1944-1954)” SILVA (2014), “Sapatei-
ros e suas memórias: pensando sobre antigos ofícios” SCHEER (2011), “Carregar e descarregar: os estivadores 
de Pelotas e suas relações trabalhistas entre 1940 e 1942” PIEPER (2013), “ ‘Indisciplinados os que adoecem e 
nômades os que reclamam de férias’: A saúde nos autos trabalhistas de Pelotas (1936-1945)” ROCHA (2015), 
“À moda dos alfaiates: nuances de um ofício artesanal na cidade de Pelotas nas décadas de 1940 e 1950” VAS-
CONCELLOS (2012), “Um mediador do direito: Antônio Ferreira Martins e processos trabalhistas de Pelotas 
em 1944” BRAGA (2014).
2  Recentemente foi publicado um guia na revista Mundos do Trabalho por KOSCHIER (2019) que apresentou 
dados consolidados sobre o acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas guardado do NDH-UFPel, elevando o nú-
mero total de processos da Fiação anteriormente contabilizado em 1.825.
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de processos trabalhistas.3

Sendo assim, fica evidente a relevância de espaços como o Núcleo para guarda 
de fontes primárias que além da guarda classificam, limpam, conservam e digitali-
zam os documentos. O NDH-UFPel  possui uma organização de dados referentes 
aos processos em tabela do programa Excel constando o ano e o número do pro-
cesso, o nome do requerente e do requerido, se a ação foi plúrima ou individual, a 
data em que foi ajuizado, o objeto discutido, a sentença e a vara em que tramitou, 
entre outros aspectos dos processos. Outra forma de levantamento de informações 
acerca dos pleitos é um breve resumo de cada contenda a partir da busca por nome 
ou número do processo disponível no banco de dados do site do NDH-UFPel.4

O fato de existir uma legislação reguladora do trabalho a partir da Era Var-
gas e sua Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) parece ter de fato encorajado 
trabalhadoras e trabalhadores a procurarem os seus direitos judicialmente, pois se 
verifica que o primeiro processo referente à Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, 
fundada em 1908, é do ano de 1943, justamente o ano da CLT, e os processos mais 
antigos das reclamatórias do acervo do NDH-UFPel datam de 1936. É no mínimo 
curioso não possuir demandas antes dessa data, ainda mais quando o levantamento 
feito por KOSCHIER (2019) no “Guia do Arquivo da Justiça do Trabalho - Nú-
cleo de Documentação Histórica da UFPel – Professora Beatriz Loner” aponta que 
a fábrica foi a 3ª empresa mais demandada na JT da comarca de Pelotas ficando 
abaixo apenas do Município de Pelotas e da campeã, a Rede Ferroviária Federal 
S/A - Viação Férrea. 

          

3  A Lei n. 7.627, de 10 de novembro de 1987, permite a eliminação dos pleitos finalizados e arquivados há 
mais de cinco anos.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19801988/L7627.htm#:~:tex-
t=LEI%20No%207.627%2C%20DE,Art.  Acesso em: 17/08/2020
4  Disponível em: http://bancodedadosndh.com.br/  Acesso em: 15/09/2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19801988/L7627.htm#:~:text=LEI No 7.627%2C DE,Art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19801988/L7627.htm#:~:text=LEI No 7.627%2C DE,Art.
http://bancodedadosndh.com.br/
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Figura 1 e Figura 2: Quantitativo de Processos que Envolvem a Companhia
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica da UFPel - Profa. Beatriz Loner

Uma leitura um pouco mais atenta na descrição dos objetos requeridos pelas 
reclamantes evidencia algumas de suas lutas: o pagamento de diferenças salariais, 
de férias, de salário família e de salários atrasados. Logo, dos dados jurídicos que 
vão sendo averiguados, emerge uma realidade de luta operária constante pelos seus 
direitos via JT.

A Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, entre altos e baixos financeiros, teve 
vida longa. Iniciou as suas atividades produtivas em 1910 depois de dois anos de 
construção do prédio de 36.518 m². Contando com maquinário importado e 208 
funcionários, as atividades da fábrica se dividiam em fiação, tecelagem, tinturaria 
automática, peluciamento e alvejamento.5  

5  De acordo com: MAGALHÃES, Nelson. Pelotas Memória. Pelotas: 1992, encarte especial: A Companhia 
Fiação e Tecidos Pelotense. 
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Sobre a Fiação e Tecidos considero dois estudos mais importantes: a disserta-
ção de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio 
Cultural da UFPel de ESSINGER (2009) que identifica as vivências que se deram 
na zona da “várzea” entre os anos de 1953 e 1974, região portuária ocupada por 
operários, onde se situava a fábrica de tecidos e o trabalho de conclusão de curso de 
SILVA (2014), particularmente importante por se concentrar nos pleitos judiciais 
das operárias da fábrica entre os anos de 1944 e 1954, abordando a dupla jornada da 
trabalhadora dividida entre o trabalho produtivo e o reprodutivo.

Atualmente estou na etapa da coleta de dados onde vou de caixa em caixa na 
solidão gratificante do arquivo, separando os pleitos da fábrica e fotografando um 
por um, montando um arquivo digital próprio. Ao passar cuidadosamente pelas 
folhas dos dissídios no processo de registro, por vezes esqueço do tempo absorta 
na história que é ali contada por meio de suas “vozes”: juízes, escrivães, advogados, 
reclamantes e reclamados, testemunhas. 

A documentação jurídica é muito rica para as mais variadas pesquisas, pois 
oferece, além das versões dos já citados, muitos outros documentos apensos como 
certidões de nascimento, casamento e óbito, atestados médicos, notícias de jornais 
da época, cartas, bilhetes, recibos, de forma que a fonte se potencializa entrevendo a 
esfera dos embates entre as classes (GILL e ROCHA, 2015), raras informações que 
envolvem movimentos, categorias e conjunturas (SCHMIDT, 2010).

Figura 3: Processo nº 754/58. Reclamante: João da Cruz 
Acervo: Justiça do Trabalho de Pelotas. Núcleo de Documentação Histórica da UFPel - Profa. Beatriz Loner
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Figura 4: Processo 187/48. Reclamante: Santa Almira de Souza
Acervo: Justiça do Trabalho de Pelotas. Núcleo de Documentação Histórica da UFPel - Profa. Beatriz Loner

Figura 5: Processo 190/45. Reclamante: Ilda Lopes
Acervo: Justiça do Trabalho de Pelotas. Núcleo de Documentação Histórica da UFPel - Profa. Beatriz Loner

A contabilização dos processos envolvendo a fábrica permite concluir que a 
Justiça do Trabalho se mostrava campo razoável de “tática” de mobilização por par-
te da classe trabalhadora, embora estudiosos como FRENCH (2001) a situem num 
contexto de “conciliação” para impedir a ação direta dos trabalhadores e produzindo 
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poucos ganhos reais. Já Fernando Teixeira da Silva vincula o Direito do Trabalho à 
uma “ficção jurídica de autonomia” onde “as leis de proteção social visavam oferecer 
aos trabalhadores certo número de vantagens, sob a condição implícita de que eles 
jogassem o jogo, ou seja, que aceitassem integrar a ordem social” (SILVA, 2019, p. 73). 

Explorar os processos trabalhistas constitui, portanto, uma valiosa ótica para 
análise sendo imprescindível para a edificação da história do trabalho no Brasil. La-
rissa Corrêa, que analisou as negociações e os conflitos entre os trabalhadores e os 
empregadores na Justiça do Trabalho na cidade de São Paulo, identificou a instala-
ção da JT em 1941 como “um divisor de águas nas relações entre capital-trabalho no 
Brasil. Criada para dirimir os conflitos trabalhistas, frequentemente tratados como 
caso de polícia, a JT pretendia institucionalizar as negociações entre patrões e em-
pregados (CORRÊA, 2007, p. 12)”. 

Outros estudos atuais como o de GOMES (2002), NEGRO; SOUZA (2013) 
SPERANZA (2012) demonstram as possibilidades de luta e resistência dos traba-
lhadores por meio de estratégias e escolhas próprias, como o uso da legislação, ou 
seja, mesmo que o resultado fosse negativo para as reclamantes ou os ganhos fossem 
parciais e demorados, o simples ingresso peticional revelava uma autonomia do agir 
no cenário laboral. 

Considero que fica particularmente interessante a investigação quando há 
a possibilidade de cruzar as informações dos processos com as narrativas de pes-
soas que trabalharam na fábrica. A história oral, definida por ALBERTI (2005, p. 
18) como um método de pesquisa que “trata de estudar acontecimentos históri-
cos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas, 
etc. à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram ou os testemunharam”, 
preenche as lacunas que o documento deixa. Por vezes, o oposto também acontece. 
Passei pela experiência de uma das minhas depoentes contestar a informação dada 
por outra entrevistada e foram os registros jurídicos que esclareceram a situação. 

Desse modo, as evidências que eu tenho descoberto imersa nas fontes tem me 
provocado e me enraizado cada vez mais no meu objeto de pesquisa. Me encontro 
em verdadeiro encantamento com as revelações que os relatos orais e análise do-
cumental de textos jurídicos tem me proporcionado. Nesse caminho reencontrei a 
professora Beatriz, não fisicamente como eu gostaria, mas converso com ela toda vez 
que volto no seu clássico “Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande” 
(LONER, 2016) para nortear minhas escritas. 
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Encerro esta narrativa voltando ao Núcleo, um lugar com o qual me identifico 
e do qual quero continuar fazendo parte. Que ele se fortaleça cada vez mais e agre-
gue mais pessoas, pesquisas e saberes seguindo a sua trajetória bem sucedida.  Vida 
longa!
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Sobre viver:
memórias de trabalhadores

com ofícios à beira da extinção

Silvana de Araújo Moreira

Recentemente recebi o convite para gravação de um vídeo e escrita deste ensaio 
em comemoração aos trinta anos do Núcleo de Documentação Histórica Bea-

triz Loner (NDH) com o objetivo de contar sobre a minha trajetória e meu vínculo 
com o Núcleo, assim como de outros vinte e nove colegas que também tiveram a sua 
formação ligada ao NDH. Fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome, sobre-
tudo, pela quantidade de pesquisadores e pesquisadoras que passaram pelo Núcleo e 
contribuíram com inúmeras pesquisas nos mais diversos acervos que são salvaguar-
dados pelo NDH além, é claro, pelo carinho que guardo por aquele espaço (e aqui 
falo também das pessoas) que me acolheu no mundo acadêmico e me apresentou 
possibilidades fantásticas de pesquisa.

Foi assim, que busquei na minha memória a forma como conheci o Núcleo e, a 
partir daí, consegui discorrer sobre a minha pesquisa. Sou jornalista da Universida-
de Federal de Pelotas desde 2008 e foi exercendo a minha profissão que tive a possi-
bilidade de conhecer o NDH. Nos acervos Documentais do Núcleo existe uma co-
leção de documentos da antiga Assessoria de Comunicação Social da Universidade 
Federal de Pelotas, atual Coordenação de Comunicação Social (CCS), local onde 
desempenho as minhas atividades. A coleção é composta por periódicos, fotografias 

18



243

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

e um clipping que é o arquivamento de menções feitas na mídia sobre a Universida-
de. Na época o clipping era realizado através de recortes de jornais afixados em uma 
folha A4, atualmente, esse monitoramento é realizado de forma digital. A coleção, 
que possui documentos datados entre os anos de 1970 e 1990 integra o Acervo da 
UFPel, que contém também diversos documentos sobre a história da Instituição. 

Sabendo disso, em 2013, ao ser destacada para construção de uma notícia so-
bre o cinquentenário da Faculdade de Medicina1, busquei o NDH com o objetivo 
de conhecer alguns documentos sobre a criação da Unidade. Foi assim que a profes-
sora Lorena Almeida Gill me recepcionou no Núcleo e me apresentou o acervo. Foi 
interessante rememorar esse acontecimento, lembrar de como fiquei entusiasmada 
ao conhecer a grandiosidade do acervo e perceber a importância que ele tem para a 
Universidade ao conservar fontes importantes sobre a sua história e, ao mesmo tem-
po, pensar que nessa época eu jamais poderia imaginar que anos mais tarde estaria 
integrando aquele espaço, buscando, produzindo e compartilhando conhecimento, 
além de, é necessário citar, construindo afetos, tendo em vista que o Núcleo também 
nos proporciona grandes amizades e apoio dos mais variados. 

Falando em afetos, não tive o prazer de conviver com a professora Beatriz Lo-
ner, que hoje empresta seu nome ao Núcleo, a partir de uma homenagem póstuma, 
apesar de tê-la conhecido a partir de diversas pautas da CCS. Contudo, em suas 
aulas e orientações a professora Lorena consegue manter a memória dela viva, a par-
tir de citações diversas sobre a sua trajetória, obra e pessoa de forma a me causar a 
percepção de que convivi com essa grande historiadora, pesquisadora e educadora 
que tanto contribuiu na área de história do Trabalho, Abolição e Pós-Abolição, en-
tre tantos outros temas aos quais esteve envolvida.

Ainda sobre afetos, menos de um ano depois da minha visita ao NDH em 
busca de informações para compor a notícia sobre o cinquentenário da Faculda-
de de Medicina, passei a conviver diariamente com a professora Lorena Gill, pois 
passamos a integrar, em janeiro de 2014, a administração central da Universidade, 
foi assim que em determinado momento compartilhei com ela a minha vontade de 
seguir os meus estudos e realizar um mestrado. Na época, queria seguir na minha 
área (Comunicação) e como não há mestrado nessa área na cidade, tudo ficava mais 
difícil. Foi então que a professora Lorena passou a me incentivar a realizar o mestra-

1  A notícia pode ser acessada em: http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2013/04/02/faculdade-de-medicina-completa-
-50-anos/

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2013/04/02/faculdade-de-medicina-completa-50-anos/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2013/04/02/faculdade-de-medicina-completa-50-anos/
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do no Programa de Pós-Graduação em História, me desafiando a interligar o meu 
tema com a área de comunicação, serei sempre muito grata por isso. 

Foi dessa forma que me inscrevi no mestrado em 2017, fui selecionada e passei 
a atuar no Núcleo de Documentação Histórica, com o projeto de pesquisa “ZYD 
579, 107,9 Mega Hertz – Rádio Federal FM” - O protagonismo do radialista como 
sobrevivente das mídias (1980-2017)”, dentro do projeto, coordenado pela profes-
sora Lorena, intitulado “À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofí-
cios estão em vias de desaparecer”, o projeto tem como objetivo observar o cotidiano 
de trabalhadores que possuem ofícios em via de desaparecer ou em transformação, 
a partir de mudanças industriais e a revolução da informática, por exemplo (GILL; 
SCHEER, 2015). Para isso, uma das ações do projeto é a preservação das narrativas 
dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir de entrevistas de História Oral, a serem 
arquivadas no Laboratório de História Oral (LaHO), fundado em 2010, também 
vinculado ao NDH. Dentro do projeto, já foram pesquisadas diversas profissões e 
ofícios, como a de trabalhadores gráficos, mineiros, estivadores, motorneiros, alfaia-
tes, sapateiros, benzedeiras e parteiras. Os estudos evidenciam ofícios e conheci-
mentos populares antes realizados artesanalmente que foram substituídos por má-
quinas ou caíram em desuso e analisam como a industrialização causou a exclusão 
desses profissionais do mercado de trabalho.

Finalizei o mestrado em 2019 e em 2020 ingressei no doutorado com tema 
que surgiu da dissertação. Meu projeto, intitulado “[...]e as mulheres vão abrindo 
espaço meio a fórceps, não é fácil, não foi fácil” - as vozes femininas nas ondas das 
rádios pelotenses”, parte de uma constatação feita durante a pesquisa de mestrado, 
de que apenas quatro trabalhadoras mulheres desempenharam a função de radialis-
tas na Rádio Federal FM durante os seus 39 anos de história,  em um universo de 
cerca de vinte homens radialistas. Um capítulo da dissertação tratou sobre a traje-
tória dessas quatro mulheres e, no doutorado, a ideia é ampliar essa pesquisa para 
as radialistas que fizeram a história do rádio em Pelotas, que, em meus cadernos de 
campo, até agora, a lista não ultrapassa o número de vinte mulheres, o que equivale 
ao tamanho médio das equipes das rádios da cidade, evidenciando que o rádio é um 
ambiente preponderantemente masculino.
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O protagonismo do radialista como sobrevivente das mídias

Para a maioria dos autores, a instalação da primeira rádio no Brasil data de 
1923. Logo em seguida, em 1925, surgiu em Pelotas, a Sociedade Rádio Pelotense, 
fundada por um grupo de amigos e que se constituiu como a primeira rádio do 
interior do Rio Grande do Sul. A Rádio Pelotense AM, atualmente, é a mais antiga 
rádio em funcionamento no Brasil (FERRARETTO, 2002).

O AM foi a tecnologia utilizada na transmissão de rádio até a década de 1970, 
quando cedeu espaço para o FM, uma novidade na época.

AM é a abreviação de amplitude modulation (modulação de ampli-
tude), que significa que o comprimento da onda de rádio varia con-
forme o som transportado – ou seja, a voz ou a música modificam o 
formato da onda. [...] A tecnologia AM suporta três faixas distintas 
de rádio: ondas longas, raramente usadas, mas com grande alcance; 
ondas médias, utilizadas pela maioria das emissoras comerciais; e on-
das curtas, que ricocheteiam na ionosfera e podem ser usadas para ge-
rar um som de baixa qualidade, mas capaz de atingir grande distância 
do transmissor (PARRY, 2012, p. 238).

Já o rádio em frequência modulada (FM) vai surgir na década de 1960. A qua-
lidade de som, tanto na transmissão como na recepção, acabou levando ao rádio 
uma programação musical mais forte. 

FM significa modulação de frequência; aqui, a frequência das ondas 
(o intervalo de tempo entre a chegada do pico de cada onda) é variada 
para transportar o sinal – o que cria um som mais nítido e claro e 
requer muito menos potência, mas não tem um alcance tão grande. 
[...] Como FM é mais precisa e percorre distâncias menores que AM, 
possibilita a proliferação de emissoras, que podem coexistir sem inter-
ferências (PARRY, 2012, p. 239).

Apesar do pioneirismo da Rádio Pelotense, as FM’s demoraram um pouco 
mais para chegar na cidade. De acordo com Ferraretto (2007), em 1972, a Rádio 
Itaí FM, já havia dado início às transmissões em Porto Alegre. Contudo, a primeira 
FM da cidade de Pelotas foi a Rádio Alfa, inaugurada em 1979. Em sua narrativa, o 
jornalista Roberto Engelbrecht destaca que aqui o rádio, em Frequência Modulada, 
chegou tardiamente.
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Só para veres o atraso da coisa, aqui para nós, em 1974, o pai comprou 
um FM para ouvir a Itaí, depois entrou a Gaúcha e a Guaíba, em 1974 
se ouvia lá, já tinha FM e aqui foi entrar em 1980. [...] mas só para ter 
uma ideia, lá em Porto Alegre, em 1974, os caras já tinham rádio que 
estavam transmitindo na grande Porto Alegre ali e para nós aqui, só 
em 1980 foi a primeira (ENGELBRECHT, 2017).

O motivo do atraso é que, à época, os equipamentos com possibilidade de sin-
tonizar as emissoras FM ainda eram caros, embora os carros fabricados já tivessem 
os aparelhos com a tecnologia. As primeiras transmissões em FM na cidade foram 
realizadas por grupos de amigos que se reuniam para explorar a nova tecnologia, 
como recorda Engelbrecht: 

Tinha o tal do FM Discotec que era um trailer, Dom Joaquim com 
Parque Tênis, naquela pracinha ali, e os caras tinham um transmissor-
zinho, que transmitiam as músicas que tocavam no toca-fitas deles ali 
e juntava de gente, porque do carro dava para ouvir e os caras coloca-
vam o som e ficavam transmitindo para aquele bolinho ali (ENGEL-
BRECHT, 2017).

A Rádio Federal FM, da Universidade Federal de Pelotas, também foi pioneira 
na cidade se consolidando como a primeira emissora de caráter educativo a funcio-
nar em canal de FM no Rio Grande do Sul. Inaugurada oficialmente em janeiro de 
1981, a emissora na época chamava-se Rádio Cosmos.

Além dessa evolução da tecnologia AM para FM, muitas outras mudanças 
no cenário da comunicação obrigaram os trabalhadores e trabalhadoras de rádio a 
adaptarem as suas rotinas e os seus processos de trabalho para que o rádio conseguis-
se sobreviver como um veículo de comunicação. Dessa forma, o radialista, apesar 
de não ser considerado um ofício em extinção, pode ser considerado um ofício em 
transformação, tendo em vista que aos poucos os processos de trabalho foram sendo 
adaptados ou substituídos por outros, algumas funções que antes eram manuais, 
foram mecanizadas, automatizadas ou informatizadas.

No entanto, algumas funções do rádio foram extintas como, por exemplo, a 
de discotecário, profissional que cuidava do acervo de música que em um momento 
era de Long Play (LP), mais tarde Compact Disc (CD) e, por último, em arquivo 
de mídia digital, diretamente no computador. O discotecário arquivava as mídias, 
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higienizava com água e sabão e fazia a seleção de músicas para que o operador colo-
casse no ar. Hoje em dia, o próprio operador desenvolve esse trabalho diretamente 
no computador com apenas alguns cliques. Muitas outras funções também foram 
extintas ou reestruturadas. 

As novas tecnologias trouxeram uma inovação significativa para todos os se-
tores. Tais novidades modificaram os processos de trabalho alterando, no caso do 
rádio, as formas de fazer a programação e interagir com o público. 

O transistor, por exemplo, na década de 1940, possibilitou o surgimento dos 
aparelhos portáteis, modificando toda a lógica de recepção do sinal. A televisão, 
na década de 1950, chegou como uma tecnologia inovadora e estabeleceu uma das 
maiores crises do rádio, que perdeu recursos publicitários, já que muitos modelos 
de programas foram incorporados pela televisão. Desta forma, o rádio perdeu o sen-
tido de continuar existindo com a mesma lógica, precisou se reinventar para não 
cair em desuso, passando a apresentar um conteúdo voltado às questões regionais 
e locais.

O advento do telefone celular, na década de 1990, contribuiu com a agilidade 
na busca e transmissão dos acontecimentos e com o aumento da interação com os 
ouvintes. As unidades móveis e os gravadores deram mais mobilidade aos radialis-
tas, que conseguiram sair dos estúdios e passaram a fazer suas transmissões direta-
mente dos locais em que os fatos estavam acontecendo. 

A internet se consolida na mesma década como uma concorrência para o rá-
dio. Contudo, o rádio e seus trabalhadores protagonizam este momento como um 
novo desafio e, atualmente, as redes atuam como um novo suporte que permite sin-
tonizar a programação das emissoras tradicionais além de possibilitar novas formas 
de fazer rádio.

Com a era da convergência midiática, os aparelhos de rádio foram descons-
truídos como único meio de ouvir as emissoras e, atualmente, podemos ter acesso às 
emissoras dos mais diversos estilos e lugares do mundo de várias formas, seja através 
do celular, da televisão a cabo, do computador, do carro, entre outras possibilidades.

Em minha pesquisa, busquei essas vivências na memória dos radialistas da Rá-
dio Federal FM através da metodologia de História Oral, a partir da construção de 
narrativas com os protagonistas do tema. Os procedimentos do estudo contemplam 
também o tratamento e a análise das fontes produzidas, de forma a salvaguardar os 
depoimentos de narradores, possibilitando a sua utilização como fonte histórica. 



248

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

A entrevista de história oral permite também recuperar aquilo que 
não encontramos em documentos de outra natureza: acontecimentos 
pouco esclarecidos ou nunca evocados, experiências pessoais, impres-
sões particulares etc (ALBERTI, 2013, p. 22).

A partir das entrevistas foi possível realizar a pesquisa sobre a história do rádio, 
da Rádio Federal FM e dos protagonistas dessa história: os radialistas e as radia-
listas. Foram sete os interlocutores: o primeiro diretor da Rádio Federal FM, José 
Maria Marques Cunha, a radialista Maria Teresa Cunha, o radialista e ex-diretor da 
Rádio Federal FM, Roberto Gustavo Engelbrecht, a radialista Maria Alice Estrella, 
a radialista e ex-diretora da emissora, Vera Lopes, a radialista Zari Machado e o ra-
dialista Luiz Carlos Vaz.

Através das narrativas, foi possível identificar os esforços dos trabalhadores e 
trabalhadoras diante de cada modificação tecnológica que a Rádio Federal FM ex-
perienciou durante os 39 anos de existência. A gravação nos estúdios da rádio, por 
exemplo, era realizada de forma completamente diferente. Segundo César (2005), 
o locutor precisava colocar discos no ponto, operar os cartuchos, cassetes e fitas rolo 
simultaneamente. Em sua fala, Engelbrecht relembra como era realizado o trabalho 
dos radialistas antes dos computadores:

Antes era gravação em fita-rolo, em cartucho. O cara gravava em car-
tucho [...] O cartucho enrolava sobre si mesmo a própria fita, de um 
lado saia, do outro lado entrava, quando tu terminavas de fazer o teu 
projeto, cinco seis cartuchinhos estavam prontos com o teu serviço 
do dia inteiro. [...] Fora as edições, como é que era o corte de uma 
música? O cara pegava no cabeçote, acertava o cabeçote e passava a 
caneta, marcava, puxava para fora, pegava o estilete, cortava atraves-
sado, colava com Durex [...] assim se fazia uma edição, coisa que hoje 
em dia, tu fazes em segundos, pega o mouse, carrega ali e tá (ENGEL-
BRECHT, 2017).

Vera Lopes relembra como era a produção dos programas e os cuidados que os 
operadores tinham que ter para compor a programação de forma totalmente ma-
nual, além da necessidade de ter sempre um operador no estúdio. Com a tecnologia 
atual, toda o conteúdo pode ficar programado para tocar automaticamente. 
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Os discos iam todos [...] para a mesa do operador e mais as fitas ro-
los gravadas com a programação, aí o locutor já dizia: atenção senhor 
operador esse bloco vai tocar entre 10 e 12 horas, aí as 12h entrava o 
noticiário. Chegava na Hora do Brasil que é às 7h da noite, o opera-
dor suspendia, botava na Hora do Brasil, depois às 8h da noite voltava 
de novo. [...] Aí tu tens que ter aquela habilidade entre uma música 
e outra, colocava um cartucho e já tinha que deixar tudo ligado ali, 
e depois a locução das músicas está lá na fita-rolo, tu ligas. Isso aí de 
1983 até 1990 foi assim, eu não me lembro, e depois foi começando a 
chegar o CD, aí foi facilitando um pouquinho, porque já começou a 
ser digital e tu já não tinha mais o prato, o manual, com a agulha que 
tinha que estar trocando, porque a agulha fica... (LOPES, 2017).

A locutora da Rádio Federal FM, Maria Alice Estrella (2017), destaca as difi-
culdades desse trabalho manual que, muitas vezes, exigia um retrabalho devido às 
falhas mecânicas dos equipamentos: 

Eu gravei quatro horas de música e a fita estava suja e não gravou, en-
tão quando eu levei ao operador de áudio e ele colocou no aparelho 
para rodar a fita, ele olhou para mim e disse: - Mas não tem gravação 
nenhuma. E eu: - Não, tem sim... – Não tem gravação... e aí nós rola-
mos mais um pouco e nada. A vontade era de chorar, mas tudo bem, 
vamos embora, vamos começar tudo de novo (ESTRELLA, 2017).

Com a chegada do computador, aos poucos os antigos equipamentos foram 
deixados de lado e aqueles mais modernos foram sendo incorporados no cotidiano 
dos radialistas e surge uma nova rotina de trabalho dentro da rádio. Da máquina de 
escrever ao computador, da edição manual à edição digital, nascia uma produção 
mais prática e instantânea. Para Briggs e Burke (2016), os computadores fizeram 
com que todos os tipos de serviços “tomassem novas formas”. 

Em sua fala, Maria Alice Estrella (2017) descreve as facilidades na rotina de 
trabalho da Rádio, a partir do uso do computador. “E hoje é tudo por computador, 
já vai direto da mesa que eu gravo, já vai para o programa, já vai para a rede, já está 
no ar e aleluia...”. Já Luiz Carlos Vaz (2017) destaca as mudanças e os esforços dos 
servidores para atualizar os conhecimentos e passar a utilizar o conhecimento na 
rotina laboral.



250

NDH 30 anos: história, memórias e afetos

A internet eu tenho a impressão que foi a partir de 92 a possibilidade 
de ter, porque eu me lembro que em 92 eu comprei um computador 
com editor de texto para a Editora, e esse computador tinha uma coi-
sa chamada “mousebus” e eu me lembro que esse mouse custou caríssi-
mo e quando chegou eu me lembro que foi uma equipe do CPD, foi a 
Marilu que era da Editora, aquele rapaz o Humberto, que era do CPD 
e aquele menino o Adenauer, foram a Porto Alegre fazer um curso de 
uma semana para poder usar [...] Isso foi em 93, quando chegou [...] 
Então a Rádio deve ter comprado computadores um tempo depois, 
porque foi quando a informática passou a ser meio que sem mistério 
(VAZ, 2017).

Além disso, os arquivos de LP’s e CD’s eram enormes e necessitavam um espa-
ço apropriado, já nos dias de hoje, os arquivos de música podem ser guardados em 
um computador ou ainda em uma nuvem. 

O Mancini foi o produtor musical da Rádio, ele era o guardião dos 
arquivos, porque a gente fazia uma rádio com arquivos de discos e CD 
que era monumental, assim como 8 a 10 mil, a maior parte do nosso 
arquivo todo acabou indo lá para o Centro de Artes, eles é que ficaram 
com a nossa discoteca [...] (LOPES, 2017).

Engelbrecht (2017) lembra também de quando as notícias do Ministério da 
Educação chegavam através do telex, outra tecnologia que, na época, facilitou o tra-
balho dos radialistas, mas atualmente está ultrapassada.

[...] eu me lembro de ir na Reitoria lá fora e tinha uma sala, onde ti-
nha um telex, eles digitavam um texto e o texto passava por uma fita 
amarela toda perfurada, essa máquina tu colocava em outro aparelho 
que lia isso e mandava por sinal de furinhos, tipo código Morse e a 
Universidade recebia também, porque tinha uma antena virada para 
Camaquã e depois para Porto Alegre, recebiam telex na Universidade. 
Então diariamente chegavam notícias, mas eram umas notícias bem 
pequenas, impresso naquele papel contínuo, verde e branco e tinha 
que pegar a fitinha para ver o que tinha de informação e colocava no 
ar na Rádio (ENGELBRECHT, 2017).
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Teresa Cunha rememora como se dava a gravação, a sonoplastia e as pesquisas 
para compor a programação em uma época em que as laudas eram redigidas com 
máquina de escrever, as gravações eram em fita-rolo realizadas de forma manual e 
não existia internet para fazer as pesquisas de conteúdo.

Na época a gente usava máquina de escrever, fazia o texto, aí combi-
nava com o pessoal da técnica para ir para o Estúdio gravar, o nosso 
sonoplasta usava aqueles discões, a gente tinha o disco para colocar 
um fundo, para escolher uma música, e aquilo era gravado nas fitas 
de rolo, e ficava armazenado ali para depois ir ao ar nos horários, as 
notícias ficavam ali para ir ao ar, a Vera fazia. Eu trabalhava de manhã 
[...] e sempre nessa coisa assim de fazer a pesquisa, eu levava livros 
de casa, porque nós não tínhamos uma Biblioteca lá, então o acervo 
todo era meu e às vezes quando precisava eu comprava livros também 
(TERESA CUNHA, 2018).

Antes do telefone celular chegar na rádio, os repórteres utilizavam o gravador 
para captar as entrevistas externas e levar até o estúdio para serem transmitidas. Em 
um primeiro momento, os gravadores eram grandes, depois passaram a ficar mais 
portáteis. A radialista Vera Lopes narra como era a cobertura da emissora na Feira 
do Livro nesta época.

[...] eu ia com um gravadorzinho aqueles de pilha, que nem era tão 
gravadorzinho era uma coisa deste tamanho (30 cm) que levantava, 
saia uma tampinha tu colocavas a fita e saia com aquilo e começava a 
entrevistar o pessoal ali na Feira, na Praça. [...] Mas era um momento 
muito bom, sempre foi e a gente ia primeiro com um gravadorzinho, 
depois aos poucos o pessoal conseguiu um estúdio, um apoio para 
fazer o estúdio, a gente fazia um estúdio ali e ali convidava os autores 
do dia, os lançamentos sempre (LOPES, 2017).

Da mesma forma, a radialista Zari Machado rememora como ocorriam as en-
trevistas com os membros da comunidade acadêmica nessa época em que não existia 
o telefone celular e depois com o celular:

Antes era com o gravador, eu comprei um gravador, tinha o da Rá-
dio, mas eu tinha o meu, porque às vezes precisava para outra coisa, 
então pilha nova, fita nova ali, entrevistava e depois colocava no ar, e 
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depois com o celular, eu ligava, olha só vai lá no Direito que vai ter 
um evento lá, eu ia, olha começa às 10 horas, 9h 30 eu estava lá, ligava 
para a Rádio, olha eu vou dar um boletim aqui antes do evento, tá 
então quando tu tiver pronta tu me liga, aí o Virgílio e o Rudinei que 
estavam lá, aí eu dava um toque, e eles colocavam a vinheta ali, e eu 
ficava escutando, quando baixava eu dava o boletim e saia fora e eles 
continuavam, ou então levava gravado (MACHADO, 2018).

Engelbrecht (2017) relembra que o telefone celular contribuiu para facilitar 
a mobilidade dos radialistas e aumentar a instantaneidade do rádio. A partir desse 
invento, o rádio passou a estar mais presente no local dos acontecimentos e os ra-
dialistas conseguiram passar as informações de forma mais rápida para os estúdios. 
Antes disso, o radialista conta como ocorriam as transmissões in loco.

Eu saia com uma extensão da Rádio de moto, quando antes eu te-
ria que levar [...]uma maleta de transmissão [...] tinha as entradas de 
microfone, tinha saídas de fone de ouvido, tudo com potenciôme-
tro para cada uma e nós solicitávamos uma linha para a companhia 
instalar no que nós queríamos transmitir [...] na linha telefônica nós 
plugávamos essa maleta e fazíamos a transmissão para a Rádio (EN-
GELBRECHT, 2017).

Em seus relatos, Lopes também recorda a inserção do celular. A produtora des-
taca que a chegada do aparelho celular facilitou o seu trabalho. Além disso, Lopes 
atenta para o atraso da chegada das tecnologias na Rádio Federal FM.

Eu ia com um “tijolaço” deste tamanho (20 cm) para a Feira do Li-
vro e entrevistava os autores, lá no banco direto para a Rádio. Foi um 
avanço maravilhoso. Eu acho que no fim dos anos 90, não lembro 
quando é que tinha aquilo, era um negócio que trocava de bateria e 
botava bateria. Deve ter demorado um pouquinho, não era tão rápida 
a Rádio assim, mas lá por 1996, 1997, te garanto que eu já estava lá 
na Feira do Livro, num banquinho, sem o gravador (risos), mas com 
aquela nova invenção, um negócio fantástico (LOPES, 2017).

Outra grande tecnologia que influenciou no processo de se fazer rádio foi a 
internet. Ela possibilitou uma maior interação com os ouvintes, agregou à produção 
radiofônica, facilitando a busca de informações e serviu como um novo suporte ao 
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rádio, com a criação da radioweb. Para Zari Machado (2018), a chegada da internet 
na Rádio foi boa, tendo em vista que facilitou a pesquisa para produção das notícias. 

Briggs e Burke (2016) acreditam que, na história social da mídia, não se pode 
tratar a internet como o clímax, mas como um período que teve diversos caminhos. 
Do computador, passando pelos telefones celulares, até a internet, todas as novas 
tecnologias geraram grandes mudanças no ofício de radialistas. Para Beck (2011, p. 
14), o processo de modernização deve gerar uma reflexão, por ser ao mesmo tempo 
um tema e um problema.

Mais urgente do que nunca precisamos de esquemas de interpretação 
que nos façam – sem nos lançar equivocadamente à eterna velha novi-
dade, repleta de saudades e bem relacionada com as discretas câmaras 
do tesouro da tradição – repensar a novidade que nos atropela e que 
nos permita viver e atuar com ela. 

Os estúdios ficaram menores, as mídias foram digitalizadas, equipamentos 
diminuíram de tamanho, funções foram extintas, profissionais passaram a desem-
penhar outras funções dentro da emissora e, atualmente a forma de fazer rádio foi 
totalmente modificada. Para Luiz Carlos Vaz:

O rádio ainda permanece por muito tempo mesmo que em outras 
vertentes, mesmo que no computador, mesmo que na internet, vai ser 
sempre o rádio. Enquanto tiver uma voz falando sendo transmitida 
de algum lugar remoto, isso vai ser rádio. Não interessa se eu estou 
escutando no telefone, no computador ou no receptorzinho transis-
torizado é alguém falando à distância e isso é rádio (VAZ, 2017).

A cada tecnologia que surgia, o cotidiano dos trabalhadores do rádio foi se 
alterando. Os trabalhadores e trabalhadoras do rádio conseguiram se reinventar e 
fazer com que o rádio sobrevivesse a tudo isso.

Considerações finais

No decorrer da minha pesquisa, ficou evidente o aumento na qualidade dos 
serviços prestados como um todo, uma maior interação com os ouvintes, mas tam-
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bém modificações nos processos de trabalho, que podem trazer problemas aos 
trabalhadores por terem que se adaptar, surgindo grandes tensões e conflitos. A 
constante necessidade de adaptação dificulta o cotidiano dos radialistas e, muitos 
acabaram não conseguindo acompanhar as transformações, o que pode resultar em 
fragilidade. Este cenário torna o ambiente ainda mais competitivo, explorando o 
trabalho dos profissionais e exigindo deles um esforço ainda maior.

Todas essas mudanças marcam profundamente o perfil do ofício de radialista, 
que está em constante reformulação e transformação. A reconstrução da história 
da Rádio Federal FM, através da escrita de narrativas, possibilitou o acesso a fatos 
importantes para a análise da história da emissora e das práticas cotidianas dos seus 
trabalhadores e trabalhadoras. Esses acontecimentos certamente não seriam encon-
trados em outros tipos de fontes. As memórias ajudam na compreensão das adapta-
ções pelas quais os trabalhadores passaram. 

No NDH tive a possibilidade de realizar essa pesquisa sobre os trabalhadores e 
trabalhadoras do rádio e conhecer tantos outros estudos, que utilizam diversas me-
todologias e fontes, muitas delas em salvaguarda do próprio Núcleo. Essas análises 
dão visibilidade a protagonistas que nem sempre foram lembrados pela historiogra-
fia, ao propiciar oportunidades de pensar a história das pessoas comuns, das mino-
rias, dos periféricos, tão fundamentais para compreender as dinâmicas da cidade e 
da população, em suas diferentes épocas. Vida longa ao NDH!
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O Núcleo de Documentação Histórica
Beatriz Loner e a construção de afetos

Elisiane Medeiros Chaves

Um sentimento de grande contentamento me invadiu quando recebi o con-
vite para participar da publicação comemorativa aos 30 anos de existência 

do Núcleo de Documentação Histórica Beatriz Loner, da Universidade Federal de 
Pelotas. Confesso que, no princípio, pensei que não teria muito para contar ao pon-
to de conseguir escrever um texto que pudesse, ainda que minimamente, empolgar 
prováveis leitoras e leitores. 

Entretanto, instigada pelo convite, num sábado de uma tarde cinzenta e úmi-
da, confinada em casa devido à pandemia do coronavírus, que assola o Brasil e o 
resto do mundo, já no segundo semestre de 2020, resolvi tentar fazer uma escrita 
sobre o assunto. Sozinha no meu quarto, sentei em frente ao computador, conectei 
os fones de ouvido no celular e procurei no YouTube meu vídeo preferido com cerca 
de três horas e meia de músicas instrumentais de jazz. Não sei quantas vezes fiz as 
músicas tocarem novamente, mas consegui terminar o texto ainda nesse sábado, 
já quase chegando ao domingo. O som suave e baixinho do jazz faz minha mente 
relaxar e quando meu trato é com escritas e estudos mais amenos, a tarefa se torna 
bem mais prazerosa. Se tiverem vontade, experimentem ao sabor das suas músicas 
preferidas, pois é muito bom.

19
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Preparada, ao meu estilo, e podendo escrever um texto sem as ferrenhas amar-
ras acadêmicas, comecei a consultar minhas memórias. LE GOFF (1990, p. 23) 
entende que: “O historiador não tem o direito de prosseguir uma demonstração, de 
defender uma causa, seja ela qual for, a despeito dos testemunhos”. Entretanto, neste 
texto, trato das minhas recordações, sou minha própria testemunha e tenho o di-
reito de defender minhas lembranças, as quais me levaram ao ano de 2011, quando 
estava inquieta com minha vida e decidi fazer uma nova graduação. Sou formada em 
Direito, mas sentia falta de conversar com pessoas sobre assuntos e conhecimentos 
diferentes. Por esta razão, no segundo semestre de 2011 iniciei o Bacharelado em 
História na UFPel. Passei a participar de um universo novo, do qual gostei muito 
em vista as novas amizades e aprendizagens que o curso me proporcionou. 

Um relato sobre a graduação e meu ingresso no NDH

Lembro que no primeiro semestre da graduação um professor pediu para que 
os alunos fizessem trabalhos sobre um monumento da cidade de Pelotas. Meu grupo 
decidiu dissertar sobre o Mercado Público, mas não tínhamos ideia de onde conse-
guiríamos material para a pesquisa, principalmente porque o mercado estava fecha-
do naquela época, já que estava passando pela sua última reforma. O professor nos 
sugeriu que procurássemos material no Núcleo de Documentação Histórica, que 
fica justamente no prédio do Instituto de Ciências Humanas, onde eram e ainda 
estão os cursos de Licenciatura e de Bacharelado em História.  

Foi, provavelmente em setembro de 2011, que eu e outras três colegas do meu 
grupo, Ana Maria, Odete e Denise, fomos pela primeira vez ao NDH. Quem nos rece-
beu ali, com muita simpatia, foi o técnico-administrativo e historiador Paulo Koschier. 
Ele nos explicou que o núcleo tinha sob sua guarda os trabalhos de conclusão de curso 
(TCCs) dos alunos da História e que o procedimento para acessarmos essas pesquisas 
era fazer uma solicitação por escrito, informando o tema. Alguns dias depois era para 
uma de nós ir buscar o TCC no núcleo, pois nos emprestariam o material. Foi a partir 
do empréstimo de um belo trabalho de um aluno, o qual continha a história do merca-
do, desde a sua construção, reformas, um incêndio e até fotos antigas que não vi em ne-
nhum outro lugar, que conseguimos delimitar os passos para o trabalho da disciplina. 

Ao lado do lugar em que o Paulo trabalha, e que é onde ele atende os alunos, 
existe uma sala grande, com uma mesa enorme, rodeada de cadeiras e cercada por 
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estantes cheias de livros e de pastas onde ficam guardados os TCCs. Então, além do 
empréstimo das pesquisas dos alunos já formados, o núcleo também dá acesso aos 
livros que compõem sua biblioteca. Neste sentido, também lembro que via outras 
alunas e alunos pedindo acesso aos TCCs e livros para os seus estudos, ou seja, o 
trabalho que lá era, e continua sendo realizado, na guarda e administração de mate-
riais de consulta, resulta na prestação de um importantíssimo auxílio na formação 
dos estudantes.

No decorrer do curso precisei recorrer mais vezes ao núcleo para solicitar em-
préstimos de TCCs. Para um trabalho numa disciplina sobre museologia, utilizei 
uma pesquisa sobre os doces de Pelotas, que contava a história das charqueadas e 
da escravidão na cidade. Como sou do município de Quaraí, pouco conhecia sobre 
a história de Pelotas e lembro que com aquele trabalho aprendi bastante sobre a 
mistura de doçura, sal, sofrimento e sangue dos escravos na formação da sociedade 
pelotense. Até então eu não tinha ideia que a história da cidade era dessa forma tão 
vergonhosa. 

Em outras ocasiões em que precisei de pesquisas, fui atendida por estudantes 
que eram bolsistas do NDH, e pude ver o quanto aquele centro de documentação 
também fazia (continua fazendo), diferença na vida dessas pessoas, pois elas, além 
de estudar, precisavam de uma atividade que as auxiliasse economicamente. Numa 
terceira sala que faz parte do núcleo, e na qual têm algumas mesas onde os bolsistas 
realizam seus trabalhos, diversas vezes, ao longo dos anos da graduação, vi vários 
estudantes se debruçando sobre suas tarefas, crescendo como pessoas, ao mesmo em 
que cuidavam da sua formação acadêmica. 

Certamente quem ali trabalhou obteve aprendizagens únicas que levaram para 
suas vidas. Nos anos de sua existência, o núcleo teve forte atuação na história dos 
seus bolsistas, pois sei que muitos deles acabaram fazendo suas pesquisas para TCCs, 
dissertações e teses, a partir das suas imersões nos materiais com os quais eles lidavam 
e que estavam sob a guarda do núcleo, tais como processos judiciais da Justiça do 
Trabalho de Pelotas e os documentos da Delegacia Regional do Trabalho. Sei que 
dessa documentação nasceram excelentes trabalhos acadêmicos realizados tanto por 
alunos bolsistas quanto não bolsistas, mas que também “beberam” desse material. E 
muitos outros ainda irão nascer, afinal o núcleo continua ativo, firme e forte. 

Eu não tive contato com a professora Beatriz Loner, cujo nome em sua ho-
menagem foi dado ao NDH. Costumava vê-la pelos corredores do ICH e ali no 
núcleo, ou em alguns eventos em que ela participou, mas não tivemos relação como 
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aluna e professora, nem de qualquer outra forma. Mesmo assim, sempre ouvi falar 
muito sobre ela e a sua trajetória de pesquisas voltadas para o mundo do trabalho 
e para a escravidão. A professora Lorena fazia questão de salientar para seus alunos 
sobre a importância da professora Beatriz para o NDH, para o curso de História e 
para a UFPel. 

A partir disso, a figura da fundadora do NDH era sempre muito bem apresen-
tada a quem com ela não tivesse tido um contato mais direto ou que até mesmo não 
a conhecesse. É o caso aqui de muita gratidão à professora Beatriz por ter fundado o 
núcleo e tê-lo tornado um importante espaço de construção de conhecimentos para 
os alunos e também à professora Lorena por ter se juntado ao projeto, levando-o 
adiante mesmo após o falecimento da sua idealizadora.

Busquei nas minhas memórias o período em que comecei a frequentar mais as-
siduamente o núcleo. Isso se deu em meados de 2014 quando fui aluna pela primeira 
vez da professora Lorena Gill, minha fiel orientadora, aquela que me dá forças e me 
empurra pra frente quando meus passos quase param. A disciplina que ela ministra-
va era História Contemporânea I, fazia parte do sétimo semestre do curso e as aulas 
eram na sala da mesa enorme do núcleo. Sim, ali cabia a turma toda, afinal, éramos 
poucos alunos.

Sempre tínhamos textos para ler antes das aulas, a fim de discutirmos junto 
com a professora. Foi um semestre de tardes gostosas vividas ali no NDH, o am-
biente era diferente do das salas de aula comuns. O pessoal sentava mais próximo 
uns dos outros, dividia chimarrão e os textos para leitura. Dava até para se conversar 
mais livremente, a professora deixava as aulas fluírem com leveza. Mas, nas provas, aí 
o assunto já era mais sofrido. A professora nos preparava muito bem nas aulas, com 
um jeito doce e firme, por isso nos cobrava nas provas também. Ah, mas que sau-
dade daqueles tempos. É uma injustiça que na vida não seja possível que possamos 
guardar nossos melhores momentos em caixinhas de saudades, para abri-las de vez 
em quando e reviver o que mais gostamos de já ter vivido. Restam nossas memórias 
para nos aproximar desses acontecimentos, ainda que elas não sejam capazes de su-
prir nosso desejo de voltar ao passado. Sobre a memória, Nora entende que:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e nesse senti-
do, está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, do inconsciente de suas deformações sucessivas, vulne-
ráveis a todos os usos e manipulações, suscetíveis a longas latências e 
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de repentinas revitalizações. [...] A memória é um fenômeno sempre 
atual, um lugar vivido no eterno presente; a história, uma representa-
ção do passado. Por ser afetiva e mágica, a memória se acomoda com 
detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescó-
picas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas 
as transferências, cenas, censuras ou projeções (NORA, 1993, p. 9).

Ainda sobre essas aulas, preciso comentar sobre um texto que estudamos e que 
me ajudou a definir minha trajetória no campo da pesquisa acadêmica. Ele é de 
autoria da própria professora Lorena e trata sobre a Olympe De Gouges e seus últi-
mos dias. Era uma mulher excepcional, escritora e revolucionária que participou do 
maior evento da história da França, a Revolução Francesa. Defendia os direitos das 
mulheres, a igualdade entre os sexos e questionava o que elas haviam ganho com a 
revolução. A luta empreendida pela Olympe não foi reconhecida pelos companhei-
ros de revolução e ela foi guilhotinada, aos 45 anos. Sua história me fez pensar sobre 
as lutas das mulheres, sobre a violência e o silenciamento ao qual elas sempre foram 
submetidas pelos homens. A partir deste texto, soube que minha pesquisa para o 
TCC seria sobre o tema das mulheres, sobre o qual vou comentar mais adiante.

O primeiro semestre letivo de 2015 correspondeu ao 8º e último do curso. E foi 
neste período, também ali no NDH, que tive as aulas de História Contemporânea II, 
com o professor Aristeu Lopes. Havia o mesmo clima de proximidade, com histórias 
aprendidas sobre a primeira e a segunda guerra mundiais, a quebra da bolsa de Nova 
York, em 1929. Eu gostava de aprender sobre isso, aliás, estudar história é aprender 
sobre muitos eventos, mas há alguns que marcam mais, assim como alguns professo-
res. Se eu pudesse voltar no tempo, faria toda a graduação novamente. Faria mesmo! 
E queria que ela fosse exatamente todinha igual a como foi, do início ao fim.

O desenvolvimento de minhas pesquisas e o NDH

Como já mencionei, havia decidido que pesquisaria sobre mulheres. Preciso 
também dizer que no final da primeira aula que tive com a professora Lorena, lá em 
2014, na disciplina de História Contemporânea I, fui até ela e a indaguei sobre ser 
a minha orientadora no TCC. Ela nem me conhecia, mas aceitou, e assim temos 
seguido com nossas histórias entrelaçadas até hoje, no doutorado.
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Lembro que numa tarde de 2014, lá no núcleo, na nossa primeira orientação 
para a elaboração do projeto de pesquisa, eu ainda não tinha certeza sobre o que exa-
tamente eu queria pesquisar a respeito das mulheres. Conversa vai, conversa vem, a 
professora me disponibilizou alguns materiais que existiam no NDH, mas eu ain-
da não me sentia decidida. Foi em casa que pensei na minha atuação no Direito e 
lembrei que havia atuado em processos de mulheres que tinham sofrido violências 
masculinas e fiquei com essa ideia na cabeça. 

Na reunião de orientação seguinte, as quais eram sempre lá no núcleo, falei 
que queria pesquisar sobre violência contra as mulheres, tema este que foi aceito 
imediatamente pela professora, que também se animou com o campo que escolhi. A 
partir daí traçamos algumas estratégias para o novo estudo que ia começar. Enquan-
to conversávamos, alguns orientandos esperavam fora da sala para serem atendidos, 
posteriormente, pela professora. Isso demonstra que aquele local era um espaço de 
intenso trabalho, afinal estávamos todos construindo a nossa formação, para a vida.

No final do primeiro semestre de 2015 terminei a graduação em História e 
defendi meu TCC, intitulado: Um estudo sobre o Centro de Referência e Atendi-
mento à Mulher em Situação de Violência de Pelotas (2014-2015). Foi uma pesquisa 
realizada através da História Oral e voltada para as vítimas de violência que eram 
atendidas no Centro de referência. As entrevistas foram feitas com a coordenadora 
e com psicólogo do Centro, pois as mulheres não podiam ser entrevistadas, tendo 
em vista a situação de vulnerabilidade em que se encontravam.  

Sobre a História Oral, SELAU (2004, p. 221) ensina que ela é uma metodolo-
gia: “capaz de contribuir para esta atividade de análise das memórias por intermédio 
das entrevistas realizadas com pessoas de um determinado grupo, envolvido com te-
mas de interesse para a pesquisa em desenvolvimento pelo profissional da história”.

Agora, adivinhem em que lugar aconteceu a defesa do TCC? Sim! Ali no 
NDH, na manhã do dia 23 de junho, na sala da mesa enorme. Fizeram parte da 
minha banca o professor Aristeu Lopes e a professora Ana Klein. E, sim, eu estava 
nervosa, mas não muito. Tudo ocorreu de forma excelente e sai do núcleo já me 
sentindo uma historiadora.  

Depois disso, dei início à elaboração do projeto de pesquisa para participar da 
seleção para o Mestrado em História. A ideia de parar os estudos não me agradava, 
eu precisava continuar. Me esforcei para isso acontecer, e consegui ser selecionada, 
não foi fácil, mas passei a ter o compromisso de escrever uma dissertação.
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A partir daí uma nova trajetória de estudos e pesquisas foram iniciadas. Tive 
duas disciplinas que foram ministradas no núcleo. Uma delas foi com o professor 
Alisson Droppa, e nesta disciplina conheci a obra, Histórias de perdão e seus nar-
radores na França do século XVI, da historiadora Natalie Zamon Davis. Inclusive 
fiz uma apresentação na aula sobre o livro. Nele consta o capítulo intitulado, O 
derramamento de sangue e a voz da mulher, que trata sobre violências sofridas por 
mulheres no século XVI. Utilizei esse estudo na dissertação com a finalidade de 
demonstrar que, tanto no passado quanto no presente, mulheres têm sido vítimas 
de diversas agressões masculinas. E, segundo DAVIS (2001), homens se utilizavam 
de atos cruéis em suas agressões, lá no século XVI. Mas isso ainda acontece nos dias 
atuais, porque, infelizmente, um número expressivo de homens é capaz de cometer 
atos absurdamente insanos com os corpos femininos. 

A professora Clarice Speranza foi quem ministrou a outra disciplina que tive 
ali no NDH, durante o mestrado. Também eram muito boas as suas aulas, dinâmi-
cas, inclusive o artigo que escrevi para ela me avaliar, com algumas modificações, eu 
inseri na dissertação. 

Mas, um fato em particular do qual recordo daqueles tempos, é que todas as 
aulas da professora Clarice eram regadas a lanches, que tanto ela quanto os alunos 
levavam para compartilhar durante os intervalos. No primeiro dia de aula havíamos 
combinado que isso seria feito até o final do semestre, e assim fizemos. Nós brincáva-
mos que estávamos só esperando pelo intervalo para comer, e os olhos sempre corriam 
no que cada um havia levado para a bendita hora do lanche. Bons e memoráveis tem-
pos foram vividos no NDH. A mesa enorme já amparou muitos livros, textos, provas, 
mas também muitas e muitas gostosuras. Se ela falasse, nos contaria sobre isso. 

Com essa narrativa eu quis demonstrar que, apesar do núcleo ser um lugar que 
é palco de bastante estudo e trabalho, hoje, já um pouco distante daqueles dias e 
olhando para eles aqui do presente, posso ver que nem tudo foi tão difícil. Tivemos 
também muitos acontecimentos bons que ajudavam nossas manhãs ou tardes a se-
rem um pouco mais leves. Reis, escreve que: 

Toda interpretação, que é uma atribuição de sentido ao vivido, se 
assenta sobre um mirante “temporal”, um ponto de vista, em um 
presente – vê-se a partir de um lugar social e um tempo específicos. 
O desdobramento do tempo pode mudar a qualidade da história, 
interpretações inovadoras emergem com a sua passagem. Não há 
um passado fixo, idêntico, a ser esgotado pela história. As esperas 
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futuras e vivências presentes alteram a compreensão do passado. 
[...] O presente exige a reinterpretação do passado para se repre-
sentar, se localizar e projetar o seu futuro (REIS, 2006, p. 9).

  
Posso também comentar que durante o mestrado, a professora Lorena conti-

nuou sendo minha orientadora. Desta vez não precisou haver um convite. Esse fato 
era uma certeza, continuamos juntas e firmes. As orientações eram na mesma sala 
do núcleo, lugar no qual ela passou a reunir seus demais orientandos para que hou-
vesse uma orientação conjunta, a fim de que fizéssemos trocas de conhecimentos e 
de experiências. É evidente que afetos, amizades, muitas risadas e saberes foram ali 
produzidos e compartilhados. Nessas reuniões, também em diversas ocasiões conse-
guíamos expor nossas angústias e dúvidas dividindo o espaço com bolachas, bolos, 
café ou um chazinho bem quentinho, e assim a professora tratava de terminar as 
orientações dando a todas e a todos um novo fôlego. Entretanto, se refazer era sem-
pre preciso, porque entre pesquisa, leituras e escritas, o cansaço e as angústias sobre 
os caminhos tomados, inevitavelmente, retornavam.

A pesquisa que fiz no mestrado continuou sendo sobre o tema da violência 
contra as mulheres, porém, decidi analisar aqueles que cometiam os atos violentos. 
Também utilizando a metodologia da História Oral, entrevistei 18 indivíduos que 
eram julgados no Juizado da Violência Doméstica da comarca de Pelotas. Meu ob-
jetivo era conhecer as visões daqueles homens, a fim de tentar compreender porque 
eles agrediam suas companheiras. O machismo estrutural aprendido a partir do sis-
tema do patriarcado, no qual os homens são considerados superiores às mulheres 
e por isso devem dominá-las, era evidente nos seus relatos. Todos foram unânimes 
em afirmar que o homem deveria ser o comandante da relação. O título da minha 
dissertação é: [...] eu quebrei a pau, chutei, arroxei os dois olhos, eu gostava tanto dela, 
não era pra ter feito aquilo comigo: narrativas de réus julgados por violência doméstica 
na comarca de Pelotas-RS (2011-2018).

A defesa da dissertação aconteceu na manhã do dia 20 de maio de 2018. E é 
óbvio que esse momento emocionante também se realizou ali no NDH. Foi um dia 
bem especial para mim porque a pesquisa e o trabalho final foram bem avaliados 
pela banca, a qual foi composta pelas professoras, Danielle Galindo, Márcia Alves 
e Denise Bussoletti. Naquele dia saí do NDH como mestra em História. Essa foi 
mais uma conquista que realizei naquele espaço. Vi isso acontecer com outras pes-
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soas também, pois assisti bancas de TCCs e de dissertações de colegas que fizeram 
suas defesas ali no NDH, lugar onde concluíram suas formações e do qual puderam 
depois partir rumo a novas trajetórias para serem construídas.

Após a conclusão do mestrado, mais uma vez me afastei, a contragosto, da aca-
demia. Mas, coincidentemente, ainda naquele ano de 2018, o curso de História da 
UFPel passou a contar com o Doutorado em História. Quando abriu a primeira 
seleção eu me inscrevi, já que estava elaborando um projeto de pesquisa. O tema 
sobre o qual eu queria desenvolver o estudo continuava o mesmo, e era voltado para 
o grupo feminista mais antigo de Pelotas, o GAMP, cuja atuação era predominan-
temente voltada para o combate à violência contra as mulheres. Enquanto eu fazia 
o projeto, mais uma vez, como nos tempos da graduação, recorri ao NDH para 
procurar pesquisas sobre o assunto que eu queria trabalhar. Desta vez, no entanto, o 
procedimento foi diferente, pois fiz o pedido por e-mail e o TCC que tratava sobre 
feminismos em Pelotas, me foi enviado totalmente digitalizado, de forma online, 
assim, nem foi preciso fazer a devolução. 

Aconteceu a seleção para o doutorado, eu consegui passar, mas também não 
foi nada fácil essa etapa. Enfim, pude voltar para os estudos acadêmicos e, feliz da 
vida, continuei sob a orientação da professora Lorena. Em uma das nossas orienta-
ções, ela sentiu que eu não estava muito satisfeita com a pesquisa que estava fazendo, 
me propôs que eu voltasse para a temática anterior e continuasse pesquisando os 
crimes violentos. O meu entusiasmo voltou, decidimos juntas, em mais uma tarde 
ali no NDH, que eu ia solicitar autorização para o juiz a fim de analisar processos ju-
diciais de feminicidio, e observar como era a atuação do Estado, através do próprio 
Poder Judiciário, nessas ações penais. 

Mudei o rumo da pesquisa por sentir que minha contribuição para o combate 
à violência contras as mulheres seria mais efetiva. Em maio de 2019 recebi a auto-
rização do juiz, senhor Régis Vanzin, para dar início ao meu estudo junto à 1ª Vara 
Criminal de Pelotas, a qual é responsável pelo Tribunal do Júri, órgão que julga os 
crimes contra a vida, no meu caso, os feminicídios. 

Para fornecer às leitoras e aos leitores uma melhor compreensão, coloco o que 
SEGATO (2016, p. 141) entende por feminicídio. Trata-se de um: “conjunto de 
violências dirigidas especificamente à eliminação das mulheres por sua condição de 
mulheres”, ou seja, existe uma ideia de poder e de terror que envolve seus corpos 
quando acontecem esses crimes.
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Ainda é possível afirmar que as mortes de mulheres acontecem quando exis-
tem homens que pretendem ter o controle dos corpos femininos, fortalecendo a 
estrutura do antigo e ainda vigente sistema do patriarcado, no qual, desde a infância, 
meninos costumam ser ensinados que são superiores às mulheres e que elas devem 
ser submissas a eles. Quando muitas delas se insurgem contra essa cultura da domi-
nação masculina, podem ser agredidas e até mesmo mortas. 

Com parte da pesquisa que consegui realizar junto aos processos judiciais, fiz 
o resumo e montei uma apresentação para participar do ENPOS de 2019. Foi na 
sala da mesa grande do NDH que eu e mais duas orientandas da professora Lorena, 
a Caroline e a Taiane, fizemos uma  apresentação prévia do trabalho. A professo-
ra não gostou do trabalho que eu havia preparado no power point e eu o refiz. No 
dia do ENPOS, a apresentação teve outra roupagem, falei sobre os feminicídios e 
apresentei, de forma anônima, as vítimas fatais dos crimes que eu havia pesquisado. 
Como resultado, meu trabalho foi destaque da sala. Não tenho dúvidas de que isso 
foi fruto das orientações que sempre recebi de uma professora bastante dedicada e 
que trabalha muito, dividida entre suas atividades como docente, coordenadora do 
NDH e do PET Tolerância e Diversidade, orientadora de diversos alunos que fazem 
parte da graduação, do mestrado e do doutorado, além de ser mãe, dona de casa e 
cuidadora de animais. Não deve ser fácil, mas ela consegue dar conta de tudo.

Em vista da pandemia do coronavirus, desde março de 2020 tive que parar com 
a pesquisa no fórum, pois como medida de segurança e a fim de evitar o aumento dos 
contágios e das mortes pela COVID-19, o distanciamento social se tornou necessá-
rio. Desde então, alunos, professores e funcionários não puderam mais ter acesso aos 
prédios da universidade. Assim, não foi mais possível que continuassem acontecendo 
reuniões de orientação no NDH, e, evidentemente, os bolsistas não puderam mais 
trabalhar ali e nem aulas puderam ser dadas na sala da mesma enorme. 

As orientações passaram a ser online, mas de forma alguma substituem os 
contatos presenciais que tínhamos no NDH. Não temos mais o olho no olho, as 
conversas sérias, as risadas, os cafés e nem os bolos. A saudade existe e, às vezes, 
aperta, mas ela se junta à esperança de que em breve haverá uma vacina e as pessoas 
poderão novamente sair para as ruas livremente, conviver no mesmo ambiente, sem 
medo. Mas até lá, precisamos ficar distanciados das pessoas e dos lugares que nos são 
queridos, como forma de cuidarmos de nós mesmos e também dos outros. Como 
comenta Santos:
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O grande filósofo do século XVII, Bento Espinosa, escreveu que os dois 
sentimentos básicos do ser humano (afetos, na sua linguagem) são o 
medo e a esperança, e sugeriu que é necessário um equilíbrio entre am-
bos, pois medo sem esperança leva à desistência e a esperança sem medo 
pode levar a uma autoconfiança destrutiva (SANTOS, 2020,  s/p). 

O sábado está quase terminando e também estou chegando ao fim do texto 
que não sabia se teria condições de escrever. Espero ter feito isso de maneira mi-
nimamente satisfatória, ao ponto de a leitura não ter ficado enfadonha. Termino 
dizendo que enquanto não é possível voltar à convivência no NDH, ficam as sau-
dades e a torcida para que as atividades possam ser reestabelecidas quando houver a 
necessária segurança para isso, a fim de que ele volte a ser o lugar que sempre foi, um 
espaço de convivência e sociabilidades; de acolhimento para as inseguranças, mas 
também de risadas; de aprendizagens múltiplas; de trabalho para os bolsistas; lugar 
de pesquisas acadêmicas; enfim, que retorne às suas atividades para continuar auxi-
liando na formação de seres humanos para a vida. Que seus 30 de existência se mul-
tipliquem por 2, 3, enfim, pelo tempo que for necessário para que muitas e muitas 
conquistas ainda possam ser realizadas naquele espaço querido por tantas pessoas.
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Ensaio acerca do relacionamento entre 
pesquisador e o objeto de pesquisa em História

Biane Peverada Jaques

É mais ou menos consensual entre os profissionais da História a impossibilidade 
de se realizar uma análise historiográfica absolutamente isenta de intenciona-

lidades, puramente objetiva. O objeto de pesquisa em história é construído a partir 
de pontos de vista, sejam eles científicos, sociais e/ou pessoais. Neste sentido, devem 
ser apresentados ao espectador/leitor inseridos no contexto em que foram produzi-
dos, sem anacronismos ou comparações desvalidas. 

O que se espera do historiador, de acordo com Hobsbawm (2013), é uma rela-
ção de imparcialidade, resultado de uma atitude moral e postura intelectual. Ou seja, 
um compromisso ético que só é possível devido a implementação de um método de 
análise que contenha validade determinada a partir da sua pertinência para a pes-
quisa proposta pelo pesquisador (PROST, 2008). Nesta perspectiva, seria possível 
estabelecer-se em um meio caminho entre o cientificismo e o relativismo extremos. 
Afinal, sem pressupostos teórico-metodológicos o historiador estaria produzindo 
um texto absolutamente ficcional de validade historiográfica questionável.

Se a objetividade, ao contrário da imparcialidade, é considerada inalcançável 
(HOBSBAWM, 2013), é aceitável e esperado que o profissional da História seja 
engajado. Afinal, a própria ciência possui características de engajamento, através do 
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estabelecimento de uma função e/ou papel político e social. Não se deve negar que 
o historiador é fruto de seu tempo e como tal possui uma trajetória pessoal e de pes-
quisa pautadas por diversos fatores internos e externos. Sendo assim o engajamento 
é um mecanismo aceitável, indispensável e poderoso, “[...] talvez o mais poderoso 
das ciências humanas. Sem ele, o desenvolvimento dessas ciências estaria em risco” 
(HOBSBAWM, 2013, p. 152).

Levando estes aspectos em consideração, o que se pretende apontar neste texto 
é: como a experiência pessoal do historiador, somado às possibilidades e oportu-
nidades, são responsáveis por moldar o percurso da sua pesquisa acadêmica. Para 
isso, e à critério explicativo, será utilizada, como exemplo, uma experiência palpável 
de caráter memorial: a trajetória da autora até a escolha da temática da imigração 
portuguesa em Pelotas no século XX, para a realização das pesquisas de mestrado 
e doutorado. Pretende-se demonstrar que o objeto de análise do historiador está 
intrinsecamente relacionado com outros aspectos do seu percurso de vida. Todavia, 
sem incorrer na precipitação apontada por Pierre Bourdieu (2006), denominada 
de ilusão biográfica, o que se procura instigar neste texto é que o olhar um pouco 
mais atento e menos viciado da sua própria história de vida é capaz de questionar 
questões simples que, muitas vezes, são dadas como certezas.

*****
Todos os anos, quando era criança, eu passava boa parte das férias de verão e 

inverno na pequena propriedade rural dos meus avós, por parte de mãe. Cresci es-
cutando histórias heroicas de imigração, que éramos descendentes de italianos, pelo 
meu avô, e alemães, pela minha avó. Talvez tenha sido naquele momento que decidi 
dedicar parte da minha vida à temática da imigração. De fato, provavelmente não. 
Esse assunto era tão recorrente que eu sequer o considerava relevante, aliás, meu in-
teresse hoje é pela imigração portuguesa em detrimento da alemã e/ou italiana. No 
entanto, é evidente que, em alguma medida, o exercício de empatia com a pesquisa 
se soma a essas experiências pessoais.

Já se passaram aproximadamente dez anos desde que minha trajetória pessoal 
se cruzou com a academia. Em 2010, ingressei no curso de História Bacharelado na 
Universidade Federal de Pelotas por influências externas e sem grandes expectati-
vas, nunca havia pensado em, de fato, trabalhar com pesquisa. No primeiro semes-
tre da graduação estava ocorrendo uma seleção para bolsista das Professoras Beatriz 
Ana Loner e Lorena Almeida Gill. Não sei ao certo o motivo de ter decidido prestar 
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a seleção, provavelmente tenha sido a fila gigantesca de inscrição que me fez perce-
ber que não poderia perder a oportunidade. O fato é que não fui selecionada para a 
bolsa, mas, felizmente, fiquei de suplente.

No semestre seguinte eu estava cursando a disciplina de Organização de Ar-
quivos Históricos II. Metade da disciplina consistia em uma experiência prática e 
eu decidi, em conjunto com a Professora Ana Inez Klein, que estagiar no local de 
atuação das Professoras Beatriz e Lorena poderia ser conveniente, uma vez que eu 
havia ficado de suplente na sua última seleção para bolsista. Naquele período, minha 
intenção era me integrar mais no curso, afinal, eu havia escutado que isso era muito 
importante. 

Iniciei minhas atividades como estagiária no Núcleo de Documentação Histó-
rica da Universidade Federal de Pelotas, atual NDH Beatriz Loner. Trabalhei inicial-
mente com o acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas coordenado pela Professora 
Lorena. Após alguns meses de atividades no NDH-UFPel, surgiu uma oportunida-
de de trabalhar como bolsista de iniciação científica diretamente com a Professora 
Beatriz. Fui indicada pela Professora Lorena para esta atividade no projeto denomi-
nado “Traçando o Perfil do Trabalhador Gaúcho”, que trata, principalmente, com 
o documento de solicitação da Carteira Profissional, as fichas de qualificação, do 
acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT-RS).

Fui avisada de que a Professora Beatriz logo se aposentaria e que a coordenação 
do projeto que eu havia recentemente integrado, como bolsista de iniciação cientí-
fica, seria transferida para o Professor Aristeu Elisandro Machado Lopes. Entramos 
praticamente juntos no projeto e, sendo assim, iniciamos em conjunto uma pesquisa 
sobre os empregados gráficos do Rio Grande do Sul entre os anos de 1933 a 1943 
no acervo da DRT-RS. Mais tarde, parte desta pesquisa se tornaria meu trabalho de 
conclusão de curso ( JAQUES, 2014). 

Busquei no acervo da DRT-RS todos os solicitantes da Carteira Profissional 
que desenvolveram atividades profissionais em indústrias gráficas entre, os anos de 
1933-1943 e foram encontrados 1.095 empregados. Percebendo que o trabalho es-
tava ficando com características muito quantitativas e com o objetivo de abordar o 
objeto de pesquisa por um viés mais qualitativo, foi utilizado na análise uma aborda-
gem de redução do recorte temático, focando em uma parcela específica dos traba-
lhadores gráficos do estado no período: os empregados do jornal Diário Popular da 
cidade de Pelotas que solicitaram a Carteira Profissional na DRT-RS entre os anos 
de 1939-1942, perfazendo um total de 15 trabalhadores ( JAQUES, 2014).
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Tomada por um pouco de curiosidade e, principalmente, pela necessidade de 
qualificar a pesquisa desenvolvida com a bolsa de iniciação científica, dirigi-me com a 
lista de nomes dos 15 empregados do Diário Popular à Biblioteca Pública Pelotense. 
Possuía como objetivo encontrar referências sobre esses trabalhadores, nas páginas 
do jornal. Localizei rapidamente o nome de dois deles: Maximiano Pombo Cirne e 
Pedro Campos. Ambos figuravam no cabeçalho do jornal como diretor e secretário 
da redação, respectivamente. Infelizmente, até alguns anos depois e por acidente, 
não encontrei outras informações sobre Pedro Campos. No entanto, por possuir um 
nome mais peculiar, encontrar referências à Maximiano, inclusive na internet, foi 
mais simples. Naquele momento, me considerei satisfeita com a pesquisa, já que seria 
possível acrescentar alguns dados novos no relatório de final de ano da bolsa. 

Mais tarde fiz uma disciplina de História Oral com a Professora Lorena, e parte 
da avaliação consistia em realizar uma entrevista de história oral. Deveríamos pensar 
em algum indivíduo que a entrevista pudesse ser útil para o trabalho de conclusão 
do curso. Foi apenas neste momento que o nome de Maximiano Pombo Cirne sur-
giu com outras possibilidades de utilização. Todavia, o meu objetivo inicial consistia 
apenas em realizar uma entrevista para a aprovação na disciplina.

Uma amiga, também bolsista do NDH, conseguiu encontrar, na lista telefôni-
ca, o contato de uma mulher com o sobrenome Pombo. Fiz uma ligação e expliquei 
que estava procurando familiares de Maximiano Pombo Cirne para uma pesquisa. 
Prontamente a senhora com quem falei me disponibilizou o telefone do filho de 
Maximiano. Logo no primeiro contato ele se mostrou extremamente interessado 
e disposto a cooperar com a pesquisa. Realizamos uma entrevista de história oral 
temática, aquela que “[...] se dispõe à discussão em torno de um assunto central defi-
nido” (MEIHY & HOLANDA, 2011, p. 39). No caso, tratamos sobre a trajetória 
profissional de Maximiano no Diário Popular, e, no decorrer da mesma, foi per-
ceptível o quanto a entrevista poderia ser útil para além da aprovação na disciplina.

Maximiano Pombo Cirne nasceu em 1910, no distrito de Aveiro em Portugal, 
imigrou para o Brasil em 1922 a chamado do pai para ajudar no comércio da famí-
lia. Logo que chegou à Pelotas, no Rio Grande do Sul, devido ao prestígio comercial 
de seu pai, passou a atuar em diversos espaços de sociabilidade da elite imigrante 
portuguesa na cidade. Começou a se inserir cada vez mais nas associações portugue-
sas de assistencialismo, benemerência, cultura e lazer. Participando ativamente da 
fundação do Lions Clube de Pelotas e atuando como gerente do banco Português, 
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se tornou Vice-Cônsul de Portugal. Possuía, portanto, relações diretas com a Em-
baixada. Ele recebeu uma condecoração do governo português e ainda participou 
dos cargos de diretoria do Clube Centro Português e do Hospital de Beneficência 
Portuguesa até seu falecimento, em 1992.

Entretanto, foi no final da entrevista, quando os gravadores já haviam sido des-
ligados, que o filho de Maximiano compartilhou comigo a informação que se tor-
naria fundamental para a realização do meu projeto de mestrado e, posteriormente, 
de doutorado. Ele afirmou que possuía, sob sua salvaguarda, um “monte de recortes 
de jornal e documentos velhos” de seu pai. Combinamos um novo encontro para 
olhar a documentação que consistia em uma sacola com o acervo pessoal privado 
de Maximiano. Minha proposta inicial incidia em realizar uma reprodução digital, 
através de fotografias, da documentação. No entanto, ele genuinamente sugeriu que 
o acervo ficasse sob meus cuidados, durante o tempo que eu precisasse, em uma 
espécie de regime de comodato. A documentação encontrava-se em bom estado de 
conservação e compreendia, principalmente, os anos de 1930 a 1992. O arquivo era 
dividido em 8 eixos temáticos, nos quais todas as documentações faziam referência 
direta e indireta ao Maximiano e a comunidade portuguesa, são eles: correspondên-
cia, Associação Comercial de Pelotas, Lions Clube, Sociedade Portuguesa de Be-
neficência de Pelotas, política, documentação pessoal, diversos e recortes de jornal. 
Este último é o fundo documental mais extenso. 

Trabalhei durante toda a graduação, de forma ininterrupta, no Núcleo de Do-
cumentação Histórica da UFPel, local de referência nos estudos acerca do mun-
do do trabalho. Em algumas discussões, a temática da imigração se fazia presente 
em segundo plano, porém, passava longe dos meus interesses de pesquisa. Naquele 
momento, as circunstâncias me levavam, confortavelmente, para discussão e análise 
voltada ao trabalhador brasileiro, e foi isso o que eu fiz, durante 4 anos. Foram os 
meios e as pessoas as quais estive envolvida que me direcionaram e, inclusive, as 
oportunidades – e a falta delas também – junto com as minhas escolhas, que mol-
daram minha trajetória.

Somente na dissertação de mestrado, considerando o campo da imprensa e 
dos operadores do direito como parte de um projeto de ascensão idealizado, de for-
ma consciente e inconsciente, pelo imigrante português Maximiano Pombo Cirne, 
busquei observar, utilizando uma abordagem de caráter biográfica, como se deu sua 
ascensão sócio-profissional, entre os anos de 1934 e 1951, no sul do Brasil ( JA-
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QUES, 2017). Ao longo da dissertação apontei o quanto esses aspectos de sua traje-
tória permaneceram intrínsecos e colaboraram de forma fundamental para que ele 
se tornasse um “proeminente imigrante” (SCOTT, 2001). Sendo assim, hoje, cor-
rendo o risco de incidir no erro anacrônico da visão retrospectiva, arrisco a dizer que 
o contato efetivo com a temática da imigração se deu apenas no curso do mestrado 
em História da UFPel, no ano de 2015. Novamente as circunstâncias direcionaram 
a pesquisa. É verdade que as fontes delimitaram a temática da imigração, mas, a de-
cisão de manter o corpus documental do arquivo pessoal privado de Maximiano, e, 
com isso, o conteúdo, foi minha. 

Com a conclusão do mestrado em História foi necessário deixar a cidade de 
Pelotas para fazer o doutorado – naquele momento, a UFPel não possuía douto-
rado em História. Eu estava às vésperas de deixar a minha zona de conforto, em 
termos residenciais, pessoais, profissionais e acadêmicos. Para a elaboração do novo 
projeto de pesquisa, eu busquei – e encontrei – outras fontes (auto) biográficas de 
imigrantes portugueses para dar continuidade a análise desenvolvida no mestrado. 
O arquivo pessoal privado encontrado, que mais se assemelhava ao de Maximiano, 
foi o de Aníbal de Oliveira Vidal. Toda a documentação fazia referência direta e in-
direta a Aníbal e a comunidade portuguesa de Pelotas. Compreendia, aproximada-
mente, os anos de 1932 a 1990, encontrava-se em bom estado de conservação e era 
dividido em dois eixos temáticos. O primeiro é composto por uma espécie de livro 
que foi feito, preenchido e encadernado pelo titular. Suas páginas são apresentadas 
em forma de uma história, com muitas fotografias e recortes de anúncios. O segun-
do eixo é composto por diversas documentações, tais como: fotografias, recortes de 
jornal, documentação pessoal, correspondências, homenagens e etc.

Aníbal de Oliveira Vidal nasceu em 1910, no distrito de Aveiro em Portugal.  
Ele imigrou para o Brasil em 1932 a chamado do tio para trabalhar na cidade de 
Rio Grande. Pouco tempo depois transferiu sua residência para Pelotas onde foi 
admitido em um armazém de atacado. Sua inserção nos espaços de sociabilidade 
da elite imigrante portuguesa se deu de forma sutil, pois não possuía um legado 
familiar imaterial. No entanto, constituiu, em diversos momentos, as diretorias da 
Beneficência Portuguesa e do Centro Português, conquistando o título de benfei-
tor e nomeando uma das sedes do clube com seu nome. Criou o programa de rádio 
“Saudades de Portugal” e até seu falecimento, em 1990 atuou nas associações de 
assistencialismo, benemerência, cultura e lazer portuguesas com o objetivo de enal-
tecer a comunidade. 
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Sendo assim, de forma mais ou menos inconsciente, alguma permanência foi 
possível de ser estabelecida entre os anos de mestrado e doutorado. Todavia, a sele-
ção feita para definir Maximiano e Aníbal como biografados, na tese de doutorado, 
foi delimitada, sobretudo, pelas fontes. A relevância atribuída a Maximiano e Aní-
bal para critério da pesquisa não consiste exatamente em sua representatividade ou 
excepcionalidade. Entendo Maximiano e Aníbal na perspectiva de um paradoxo 
denominado por Edoardo Grendi (1977) de “excepcional/normal” e desenvolvido 
por Carlo Ginzburg (1989), onde afirma que todos os indivíduos são singulares e 
representativos em alguma medida. Esta noção, nem sempre utilizando a mesma 
denominação, já é mais ou menos consensual entre os pesquisadores que trabalham 
com análise de trajetória ou biografia, como Alexandre Karsburg (2015) e Benito 
Schmidt (2004). O que os torna relevantes para a pesquisa, levando em conside-
ração o paradoxo do excepcional/normal, é o fato de estarem inseridos de forma 
privilegiada em determinado grupo. 

Considerações finais

Esta, aqui brevemente contada, foi a minha trajetória acadêmica até este mo-
mento. Pretendi com ela, além de apontar como me envolvi, ou tropecei mesmo, 
com o meu objeto de análise, corroborar com as discussões acerca dos condiciona-
mentos externos à escolha dos objetos de pesquisa. Sendo assim, almejei demons-
trar alguns dos elementos de incerteza que permearam, e, ainda permeiam, a minha 
trajetória. O meu percurso acadêmico transcorreu entre possibilidades, escolhas, 
incertezas e de forma alguma esteve dado desde o início. Ninguém nasce com as 
escolhas definidas, elas são feitas diariamente de forma tanto consciente quanto in-
consciente. 

O fato é que, de qualquer forma, as páginas escritas pelo pesquisador terão 
sempre aspectos (auto) biográficos. Como tal, são carregados de conceitos prévios, 
visão retrospectiva dos acontecimentos e impossibilidade de visualizar alguns pro-
cessos finalizados. São justamente estes motivos que tornam muitos profissionais da 
história céticos à possibilidade de se escrever sobre o tempo presente. O que posso 
dizer é que as análises também são preenchidas com experiências, dos mais variados 
tipos. Hoje a temática da imigração faz parte do meu cotidiano por escolha, não por 
predestinação é verdade, mas também por acasos, coincidências, circunstâncias etc. 
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Respeitosamente me aproprio das vivências de Maximiano, Aníbal e todos os 
outros que direta ou indiretamente compõe as suas trajetórias, os chamo carinho-
samente de “meus imigrantes”. Eles têm feito parte da minha vida nos últimos anos 
de forma ativa e, em certo sentido, eu estive presente em suas jornadas. Pude sentir 
suas dores e alegrias quase como se estivesse presente e, portanto, este também é um 
dos desafios da pesquisa. A necessidade de criar um relativo distanciamento para 
realizar uma análise historiográfica de credibilidade acadêmica. Entretanto, em al-
guns momentos a relação humanitária entre pesquisadora e objeto aparece de forma 
mais evidente no decorrer da pesquisa. Todavia, enquanto escrevi sobre eles, minha 
relação com a imigração foi enquanto espectadora, não imigrante.
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Experiências e História Oral
na área da Sociologia

 Renata Vieira Rodrigues Severo

Este ensaio tem por objetivo refletir sobre experiências com o uso da metodo-
logia de história oral em pesquisas sociológicas e está apresentado da seguinte 

forma: inicialmente relato minha experiência com o tema referenciando a gradua-
ção, na qual utilizei a metodologia na pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, 
abordando a violência contra as mulheres. Após, trago a experiência na pesquisa 
de dissertação – a qual foi minha mais intensa experiência a considerar o tempo de 
pesquisa, ao abordar as trajetórias de mulheres trabalhadoras terceirizadas – e, por 
último, falo sobre a experiência na escrita de uma proposta de pesquisa de doutora-
do sobre redes de voluntariado de mulheres. O diferencial desta última é a ligação 
que tive com as pessoas envolvidas no processo, uma vez que não realizei entrevista 
com história oral, mas sim, conversas que auxiliaram na construção do projeto.

É preciso se destacar que tal abordagem dialoga diretamente com o trabalho 
do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel (NDH), já que a primeira pesqui-
sa com esta metodologia, neste centro de documentação, data do início da década 
de 1990, em um projeto sobre a memória da universidade liderado pela professora 
Beatriz Loner. No ano de 2010 foi fundado o Laboratório de História Oral, o qual 
possui mais de cento e cinquenta entrevistas, sobre diferentes temáticas. Este Nú-
cleo transformou-se um referencial para preservação de materiais e documentos. 

21
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Minhas opções pela metodologia de história oral são baseadas em que acredi-
to que o melhor modo de obter informações necessárias para a construção de uma 
pesquisa, de modo a abranger a trajetória dos entrevistados, seja através da história 
oral. Portanto, é importante estar atenta ao que os narradores falam e dar-lhes es-
paço para abordarem outros temas que considerem relevantes. Estas observações 
são importantes, pois muitas vezes os narradores têm dificuldades de iniciar uma 
entrevista narrando abertamente sobre o tema proposto. 

Em minhas pesquisas, sempre a história oral temática se mostrou a escolha 
mais acertada para trabalhar com os temas propostos, porém, não é possível ignorar 
outros elementos que os entrevistados trazem à tona. Foi utilizado um roteiro básico 
para nortear a entrevista, de todo modo, este não foi usado fielmente em sua ordem 
sistemática, em todas as entrevistas, pois os assuntos e temas surgiram conforme 
o momento da entrevista. Quando as entrevistas foram agendadas, as trabalhado-
ras foram informadas do uso de gravador de áudio; e, no momento das entrevistas 
lhes era explicado novamente do que se tratava a pesquisa, como seria conduzida a 
entrevista e as transcrições. Penso que a melhor forma de se obter as informações 
necessárias para a construção da referida pesquisa, de modo a abranger a trajetória 
dessas trabalhadoras, é a história oral. Portanto, foi importante estar atenta a tudo 
que falavam e dar-lhes espaço para falarem de outros temas, pois como notei, há 
dificuldades em iniciar falando abertamente sobre os temas. 

Corroborando com o proposto por Lahire (2002), no sentido de que o entre-
vistado também pode dar a direção da entrevista, ou seja, ele irá dizer como manterá 
seu discurso, sua narrativa e seu depoimento, Gill e Silva (2016) elencam elementos 
sobre o roteiro de entrevista. Apontam que este deve ser amplo o suficiente para 
permitir aos narradores – aqui narradoras – que tenham espaço para suas memórias, 
para que possam abordar os mais diferentes temas que considerem pertinentes. As 
perguntas objetivas devem ser colocadas na ficha técnica. O roteiro deve ter espaço 
para a reflexão sobre suas escolhas.

Os roteiros precisam ser flexíveis, permitindo diferentes formas de 
rememorar e contar histórias, visto que, quem significa suas rememo-
rações, em primeira instância, é o narrador. Então, se ele decide contar 
uma história, mesmo que fuja do tema, o entrevistador deve ouvir, 
ainda que depois precise retomar a questão anterior (GILL; SILVA, 
2016, p. 108).
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Conforme Portelli (1997), a história oral tem por objetivo aprofundar pa-
drões culturais, estruturas sociais e processos históricos, através de conversas com 
as pessoas envolvidas quando se trata das suas experiências e memórias acerca do 
tema em questão. A história oral trabalha com a interação social e pessoal entre 
entrevistado e pesquisador. Além disso, segundo Portelli (2016, p. 12), a “história 
oral é uma arte de escuta [...] não diz respeito ao evento. Diz respeito ao lugar e ao 
significado do evento dentro da vida dos narradores”. E ainda, deve-se observar a 
relação entre entrevistador e entrevistado mantendo o diálogo entre estes atores. O 
modo que me baseio para construir as entrevistas segue a linha de diálogo proposta 
de Portelli (2016), apontado como elementos fundamentais a confiança para per-
guntar e a confiança para o entrevistado responder às perguntas feitas e assim, poder 
acrescentar o que considerar necessário e relevante. Para Portelli (2016), abrir-se 
para o diálogo com seu interlocutor estabelece respeito e aceitação de ambas as par-
tes, de modo a abrir importante espaço de confiança para o narrador.  Nesse senti-
do, ainda, o autor fala em entre-vista enquanto duas pessoas se olham e se analisam 
mutuamente. Estar aberto às novas experiências e novas abordagens que a narração 
pode trazer mostra a importância da história oral dentro da pesquisa. 

Conforme Haguette (1992) foi no início da década de 1990 que a história 
oral adquiriu status de técnica e utilizada de modo científico na Sociologia. Mesmo 
que a história oral tenha sido considerada, como inicialmente na Sociologia, como 
técnica de pesquisa, hoje é pensada como metodologia de pesquisa. Escolhi a meto-
dologia de história oral, pois acredito que ela possibilita observar elementos em uma 
entrevista que com outras metodologias seria mais difícil.

Trabalhando na pesquisa sobre gênero e trabalho – para dissertação – pude 
comprovar que a escolha pela metodologia de história oral se deu, principalmen-
te, por compreender que as literaturas disponíveis ou que as hipóteses de pesquisa 
podem não ser completamente suficientes para apreender uma determinada reali-
dade social. Ou seja, sair à campo para pesquisa com trabalhadoras e objetivando 
abarcar os elementos de como se compreendem enquanto mulheres trabalhadoras 
terceirizadas e tendo como base somente um questionário previamente elaborado 
poderia não ser suficiente. Assim, tendo como base a literatura sobre as temáticas 
que envolvem a pesquisa, assim como um roteiro previamente elaborado e estando 
aberta às discussões e às novas possibilidades é possível compreender melhor o que 
estas mulheres estavam dizendo. Utilizar-se da metodologia de história oral é estar 
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aberta ao que o campo de pesquisa oferta assim como é estar preparado para tudo 
que o campo também retira. Muitas vezes as narrativas vão ao encontro do que era 
esperado – seja pela literatura ou pelas hipóteses de pesquisa – porém, em alguns 
casos as narradoras me surpreendiam com suas respostas e reflexões, o que traz uma 
grande riqueza para o debate. 

Para apresentar as experiências com a metodologia de história oral, começo 
relatando a minha na graduação - fiz meu trabalho de conclusão de curso com a 
temática da violência doméstica contra mulher, sob título: “Uma breve análise da 
violência doméstica: a história de Madalena1 contada por ela mesma2”.A escolha 
do tema tão delicado tinha como objetivo inicial trabalhar com dados coletados 
na Delegacia Especializada para Mulher do Município de Pelotas. Em agosto de 
2007, tive a oportunidade de conhecer a Casa de Acolhida Luciety do município 
de Pelotas3. A ideia de conhecer a Casa e lá entrevistar uma mulher abrigada me 
pareceu de início assustadora. Os contatos e autorizações foram feitos entre minha 
orientadora, a assistente social do município e uma assistente social da instituição 
em que eu estudava. O encontro foi marcado e em poucos dias eu cheguei ao local. 
Eu tinha um gravador, um bloco de anotações, um roteiro básico de perguntas (com 
ficha técnica) e um medo enorme. Lá conheci Madalena, a minha primeira e única 
entrevistada para esta pesquisa. Foram realizados dois encontros na Casa e um fora 
dela, depois que Madalena saiu do abrigo.

Nos encontros dentro da Casa conversamos no refeitório, pois era proibido 
que pessoas não abrigadas ou não funcionários entrassem nos quartos ou demais 
espaços da Casa. Madalena tinha três filhos e todos estavam conosco no momento 
da entrevista.  A entrevista propriamente dita foi o oposto de tudo que eu estava 
imaginando ou de como eu queria fazer. O lugar não era adequado, pois não ha-
via privacidade para a entrevista, não era um local tranquilo, porém a entrevistada 

1  Os nomes das entrevistadas na primeira e segunda pesquisa foram planejados de modo fictício para manter o 
sigilo e o anonimato das narradoras. Na terceira pesquisa, os nomes serão mantidos na medida em que as entre-
vistadas considerarem adequado seu reconhecimento. 
2  Título do trabalho: “Violência doméstica contra mulher: a história de Madalena contada por ela mesma” - a 
monografia pode ser encontrada na Biblioteca Setorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas.
3  A Casa de Acolhida para mulheres vítimas de violência foi prevista em artigo aprovado na Lei Orgânica do 
município de Pelotas-RS, em 1989, e foi regulamentada em lei ordinária em 1991. A casa atende mulheres vítimas 
de violência e em situação de risco de vida. É uma casa transitória que tem a função de recuperar e reabilitar estas 
mulheres social, psicológica e juridicamente, com ou sem filhos, para a vida sem violência e longe do marido/
companheiro agressor. Fonte: http://www.pelotas.com.br/noticia/coordenadoria-da-mulher-completa-um-ano-de-
-atividades. Acesso em: 10/07/2018. 

about:blank
about:blank
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falava sobre todos os assuntos e agressões de modo tranquilo, mas eventualmente 
tremulava a voz e eu não sabia como agir. Posso dizer que foi uma excelente expe-
riência para perceber como não podemos controlar o campo de pesquisa. Talvez 
por ser a primeira experiência com pesquisa de campo, bem como com a intimidade 
e confiança que são requisitos da metodologia tive muita dificuldade em separar a 
entrevista/entrevistadora da mulher militante. Isso trouxe à tona algumas questões 
com as quais tive dificuldade de trabalhar, como, por exemplo: a entrevistada vis-
lumbrou em mim alguém que poderia ajudar-lhe quando saísse da casa. 

Estas ajudas foram dadas por mim, porém ao perceber que a relação poderia 
ficar mais profunda ou que haveria algum elo ao qual eu não poderia responder, 
acabei por procurar orientação com a professora que me orientou no TCC. Seu 
conselho foi de não estreitar tão intimamente os laços, de forma a construir alguma 
expectativa que não poderia ser cumprida, pois a relação deveria manter-se entre en-
trevistada x entrevistadora. Ainda hoje, inclusive para escrever esta passagem neste 
texto, tenho dificuldade de pensar sobre estes momentos. E sigo com dificuldade de 
aceitá-lo como pesquisa, eventualmente os encaro como se eu a tivesse vitimizado 
novamente por tê-la feito conversar sobre o assunto.

Neste ponto apresento meu segundo momento de experiência com história 
oral, meu trabalho de campo para pesquisa de mestrado, sob título: “As relações de 
trabalho e a terceirização: um estudo com as trabalhadoras do setor de conservação 
e limpeza em um órgão público”. Nesta pesquisa foram entrevistadas cinco mulheres 
trabalhadoras terceirizadas do setor de limpeza na Universidade Federal de Pelotas 
e um ex supervisora. Com mais tempo para dedicar à pesquisa de campo, pude ter 
uma experiência mais rica com a história oral. 

Os temas relacionados ao gênero sempre estiveram nas minhas leituras e inte-
resses de pesquisa. Porém, não queria mais trabalhar com elementos de violência ou 
semelhantes, tendo em vista que não é um campo tranquilo de abordar, por se tratar 
de memórias traumáticas. Assim, acabei como por “acaso” escolhendo o tema do 
trabalho e gênero. O termo acaso está destacado para poder abordar outro elemen-
to: minha experiência de trabalho. Em uma das sessões de orientação, minha orien-
tadora questionou o motivo para eu ter escolhido trabalhadoras terceirizadas. Não 
soube responder. Refletindo um pouco lhe contei sobre minha história de trabalho, 
nos locais que já trabalhei e então nos demos conta que parte da minha vida profis-
sional se deu como trabalhadora terceirizada. E que eu poderia ter esta experiência 
como mote para a escolha das trabalhadoras terceirizadas. 
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Quando a temática da pesquisa foi “relações de trabalho” esta passagem de 
Nardi (2006) me foi muito esclarecedora, em especial quando se pensa no quanto 
minhas entrevistadas tiveram que confiar em mim para poder falar sobre seus traba-
lhos e dinâmicas laborais. A subjetividade e suas relações e conexões com o trabalho 
nos faz compreender como os processos e experiências com o próprio trabalho nos 
formam nos modos de agir, pensar e sentir, e estes estão arraigados uns nos outros 
que geram conexões com valores, necessidades e projetos dos sujeitos. Ou seja, foi 
fundamental compreender com estas mulheres se estabeleceram no mercado de tra-
balho para assim perceber as nuances do que estavam me mostrando nas entrevistas. 
É importante destacar que elas mesmas não conseguiam perceber a importância que 
tinha para a pesquisa. Quando elas compreendem a importância dos seus relatos, se 
davam conta ou materializavam sua própria importância na instituição. 

A confiança como elemento fundamental da pesquisa com história oral tam-
bém serve para uma das técnicas utilizadas na pesquisa de mestrado: bola de neve. 
Esta é uma abordagem não probabilística que se utiliza de cadeias referenciais para 
encontrar novos sujeitos de pesquisa. Assim, uma entrevistada indica outra colega 
e essa, por sua vez, poderá ou não aceitar a entrevista, e, caso queira, poderá tam-
bém indicar outra pessoa. Conforme Vinuto (2014), a técnica bola de neve é um 
processo de coleta de dados e informações permanentes. Na busca de maior pro-
veito das entrevistas, busca-se nas redes sociais das narradoras a indicação de novas 
trabalhadoras para a pesquisa. Isso pode auxiliar a pesquisa em dois sentidos: pri-
meiro, o fato de eu ser indicada por uma colega de trabalho demonstra confiança 
da entrevistada antecessora e, segundo, tenho mais facilidade de acesso às demais 
trabalhadoras. Chegar no campo de pesquisa sendo indicada por alguém facilita a 
entrada e o acolhimento.

Houve ainda a ocasião em que estive em campo com uma entrevistada (ex-su-
pervisora da empresa terceirizada) para fazer uma entrevista semi-estruturada. O 
objetivo era apenas esclarecer alguns pontos de vista da empresa e como comporta-
vam-se em relação às funcionárias. Nesta entrevista, a narradora esteve tão à vontade 
e com interesse em narrar suas experiências que a entrevista acabou transformando-
-se em história oral temática. O combinado previamente com a entrevistada era que 
conversaríamos em torno de 30 minutos, já que tinha um breve questionário para 
lhe apresentar. Nosso encontro foi muito frutífero para pesquisa e a entrevistada 
mostrou-se receptiva com as perguntas e também interessada em conversar sobre o 
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tema da pesquisa. Este encontro durou mais de 90 minutos e a entrevistada trouxe 
elementos ricos para a pesquisa. 

Importante também destacar que a técnica da observação participante tam-
bém foi aplicada nesta pesquisa, considerando que a pesquisadora estuda e trabalha 
na instituição pesquisada, e é do meu cotidiano participar também da vida laboral 
dessas mulheres. Observações do cotidiano do trabalho, das interações entre as tra-
balhadoras e o espaço social que interagem, entre estas e outros atores e, principal-
mente, conversas informais, acabam por montar um cenário de pesquisa.

O terceiro momento que apresento é a construção do projeto de doutorado. 
Neste não houve pesquisa com história oral – apesar de ser elemento fundamental 
para a pesquisa futura. O que trago aqui sobre este momento é a minha proximi-
dade com os indivíduos envolvidos. O tema proposto para a pesquisa é relações 
de identidade e sociabilidade entre mulheres idosas trabalhadoras voluntárias da 
Pastoral da Saúde da Comunidade João XXIII. Para poder construir esta proposta 
de pesquisa entrei em contato com algumas pessoas – tanto para ter acesso à dados 
quanto para verificar a possibilidade de pesquisa. O elemento diferencial aqui é a 
minha proximidade com estas pessoas, sendo uma delas minha mãe. A proximidade 
e intimidade que tenho com as duas pessoas com que conversei facilitaram o acesso 
a alguns dados, porém dificultaram em razão do que elas sabem que eu sei sobre o 
assunto ou sobre o campo de pesquisa. 

O campo é a Comunidade João XXIII, local que fiz parte por muito tempo, 
mas que continua nas minhas relações de amizade. Meu cotidiano, muitas vezes, 
está permeado por estas pessoas e estes espaços. Assim, para poder manter o distan-
ciamento exigido nas pesquisas e conseguir conquistar a confiança das entrevista-
das, pensa-se em adaptar e relacionar os métodos de pesquisa. Deste modo, o pla-
nejamento para esta pesquisa de campo poderá também contemplar: a observação 
participante como modo de interagir com a comunidade. Assim, as mulheres que 
fazem parte do grupo precisarão estar dispostas a participar da pesquisa e principal-
mente, concordar com a presença da pesquisadora em seus espaços. Grupo focal: 
poderá ser utilizada esta metodologia para dar início às pesquisas de campos. Desse 
modo, pode-se conhecer melhor as trabalhadoras voluntárias e assim, elaborar de 
modo mais abrangente e profundo o roteiro para história oral. Ainda, o grupo focal 
auxiliará na compreensão de elementos específicos do grupo que poderão ser susci-
tados dentro da dinâmica. História oral: a escolha pela metodologia de história oral 
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se dá em razão de compreender que esta abre espaço para as entrevistadas falarem 
livremente sobre as temáticas abordadas, além de que as entrevistadas poderão re-
latar suas próprias experiências de voluntariado na Pastoral da Saúde e outras expe-
riências pretéritas de voluntariado, caso haja. 

As diferentes formas de rememorar e contar histórias não devem ser vistas 
como uma forma de fuga do tema proposto, mas sim, como um modo de entrada 
para assuntos que os entrevistados consideram importantes ou àquele momento. Por 
muitas vezes são as narradoras que conduzem as entrevistas, mostram os melhores 
campos e assuntos a serem seguidos. Isso pode demonstrar interesse das entrevistadas 
na própria pesquisa – no sentido de apresentar seus pontos de vista e o que conside-
ram relevante para além das perguntas pré-elaboradas no roteiro de entrevista. Im-
porta destacar que a metodologia principal da pesquisa será a história oral temática. 

 A importância do diário de campo: estabeleceu-se o uso do diário de cam-
po desde o início da pesquisa de dissertação. Em razão de que trabalho e estudo na 
instituição que está sendo pesquisada, é comum no meu cotidiano estar em contato 
com algumas trabalhadoras do setor de limpeza. Inicialmente, foram anotadas as 
mais diversas observações feitas no dia a dia, depois decidi por anotar as impressões 
de campo e algumas outras observações mais do dia a dia. Também foram feitas 
anotações no caderno de campo tanto quando das propostas para entrevista quanto 
durante as entrevistas. No caderno de campo, anotei não apenas questões objetivas 
de comportamento das entrevistadas, mas também as minhas impressões. Beatriz, 
na primeira entrevista, motivou-se a ajudar uma estudante em um trabalho acadê-
mico. Conforme a entrevista foi transcorrendo, ela foi entendendo melhor a dinâ-
mica do processo e abrindo-se mais à narração e, então, contando sua história. 

Entrevistar pessoas não é uma tarefa fácil nem simples. Entrevistar pessoas que 
se encontram em situação de subalternidade, mesmo que não seja a mim, também 
não é simples. Entrevistar pessoas que não compreendem por que estão sendo en-
trevistadas, torna-se mais difícil ainda. Mesmo sabendo que serão entrevistadas com 
um gravador e eu fazendo algumas rápidas anotações, ao ligar o equipamento (que 
nas duas primeiras vezes foram uma gravadora digital e um celular, e nas seguintes 
dois celulares) abre-se um abismo que é difícil trazer de volta a uma espontaneidade. 
O medo de “perder a linha” da entrevista, ou mesmo de desanimar ou de falhar na 
hora de pronunciar a pergunta não pode ser transparecido para a minha narradora. 
Ao mesmo tempo em que não poderia demonstrar muita segurança, também por 
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receio de mostrar alguma assimetria que poderia existir entre nós. Aqui gosto de 
pensar que a pesquisa de Costa (2008) me auxilia no conceito de cotidiano. Parti-
cipando das suas rotinas de trabalho, é necessário também refletir acerca do que o 
autor tratou: A entrevista que costuramos fundou-se no gosto por ouvir histórias. A 
busca por narrativas livres, mais do que opiniões, foi nosso principal objetivo. Para 
tanto, era imprescindível que entrevistador e depoente estivessem tocados por algo 
que os fizesse se reconhecer mutuamente como pessoas, foi preciso que recusassem 
quaisquer expedientes de superioridade (COSTA, 2008, p. 24).

Quando se assume a roupagem da história oral, aceita-se também que não se 
tem liberdade nem controle do tempo, ou seja, posso marcar hora para começar, 
mas não posso ter hora para terminar. Posso ter roteiro de entrevista, mas este não 
pode me engessar. Preciso saber o que deve ser pesquisado, mas não posso direcionar 
a entrevista. Quando me perguntam: “quanto tempo vai demorar isso”, respondo: 
“não sei, é tu quem vai me dizer”. Acuso meu erro de começar a entrevista-conversa-
-contação de histórias pela ficha técnica. Mesmo considerando o momento da ficha 
técnica como ponto importante para a entrevista - haja vista que é neste momento 
que os assuntos de interesse começam a ser introduzidos - é também importante 
destacar que teve um caráter um tanto menos aberto que os demais momentos do 
roteiro. Então, após perceber que a ficha técnica dá esse tom de questionário resolvi 
mudar a forma da entrevista. Comecei a levar impresso em folhas separadas a ficha 
técnica e o roteiro. Assim, após preencher a ficha técnica, eu dobro o papel, retiro 
para o lado, mudo meu tom de voz, me arrumo na cadeira e digo: “agora vamos con-
versar mais!”. Eu precisei informar isso! “Ah tá... ainda não era?” “Era sim, Carla, mas 
agora vou fazendo as perguntas e nós seguimos conversando!” Carla foi a primeira a 
passar pela nova experiência da minha própria experiência. Foram convidadas mais 
quatro mulheres para participarem do estudo, porém os convites foram recusados. 

A primeira recusa ocorreu ainda em 2017. O interesse por esta funcionária 
veio por saber que ela estava há muito tempo trabalhando neste mesmo campus 
– aproximadamente 14 anos – e que tinha muitos vínculos com os demais traba-
lhadores e alunos, e também por ser considerada uma liderança entre seus pares. 
A ex-supervisora, quando de sua entrevista, chegou a citar esta trabalhadora como 
exemplo permanência por muito tempo no mesmo posto de trabalho. Tive contato 
com essa trabalhadora por duas vezes na tentativa de entrevistá-la, porém não foi 
possível. A segunda recusa veio de uma ex-trabalhadora e que foi uma das lideranças 
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da manifestação de 2015 (reivindicação de atraso de salários e demais benefícios). 
Fui informada sobre seu nome através de outra funcionária. Entrei em contato via 
Facebook e recebi retorno em seguida. Agendamos a entrevista uma vez, porém, no 
dia anterior, ela desmarcou. 

A terceira foi contatada através de uma outra trabalhadora entrevistada. Ao 
final da entrevista com Dulce, solicitei se haveria alguma colega que ela poderia me 
indicar. Ela teve a ideia de primeiro perguntar a sua colega se tinha interesse e então 
me passaria o contato telefônico. Assim foi, entrei em contato via aplicativo de men-
sagens (conforme solicitado pela trabalhadora) e ela me respondeu que não sabia 
se poderia dar entrevista. Expliquei como seria o procedimento e ela ficou apensar. 
Passados dois dias, entrei em contato novamente, porém ela negou a participação. 
A quarta negativa que obtive também foi via indicação. Elisa me deu o contato tele-
fônico de uma colega, entrei em contato, porém ela não teve interesse. Mesmo não 
tendo conversado pessoalmente com as duas últimas trabalhadoras, acredito que 
o modo de gestão da atual empresa mais os agravos aos trabalhadores que estão se 
apresentando, podem ter sido cruciais para as negativas de entrevistas.

O modo de escrever um trabalho sociológico cuja metodologia de pesquisa é a 
história oral acaba sendo facilitando quando se observa que o campo e a teoria estão 
em acordo. É possível fazer costuras da escrita, mesclar as entrevistas com a revisão 
de literatura e assim manter um diálogo entre o que se aprende com a teoria e o que 
se apreende do campo de pesquisa. 

Considerações finais

A história oral toma por base a realização de entrevistas com indivíduos (nar-
radores) que presenciaram fatos ou eventos ou que sejam parte de acontecimen-
tos para poder se aproximar do objeto de estudo. Vejo na minha trajetória a meto-
dologia de história oral como um instrumento com propriedades de trazer à tona 
experiências cotidianas para o campo acadêmico. A história oral traz as pessoas e 
suas experiências e memórias como fontes de pesquisa, como um acervo amplo e 
individual. É assim, um modo de estudar evidências históricas, instituições e grupos 
sociais e laborais tendo como fonte depoimentos, entrevistas e narrações de quem 
esteve presente nestes espaços ou momentos. Ela traz à tona novas perspectivas de 
pesquisa, novos pontos de vistas para conhecer o campo de pesquisa e novos modos 
de interpretar espaços e pessoas. 



287

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

Referências bibliográficas

GILL, Lorena Almeida; SILVA, Eduarda. Perspectivas para a História Oral. In: Pe-
dro Robertt; Carla Rech; Pedro Lisbero e Rochele Fachineto. (Org.). Metodologia 
em Ciências Sociais Hoje: Práticas, Abordagens e Experiências de Investigação. 1ed.
Jundiaí, Santa Catarina: Paco Editorial, 2016, v. 2, p. 107-126.

HAGUETTE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na Sociologia. Petró-
polis: Editora Vozes Ltda, 1992.

LAHIRE, Bernard. Homem plural: os determinantes da ação. Petrópolis, RJ: Edi-
tora Vozes, 2002.

PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões so-
bre a ética da História Oral. Projeto História, São Paulo, (15), abr. 1997.

PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta. São Paulo: Letra e Voz, 
2016.

RODRIGUES, Renata Vieira. Violência doméstica contra mulher: a história de Ma-
dalena contada por ela mesma. Monografia. Ciências Sociais Bacharelado, Universi-
dade Federal de Pelotas, 2008.

SEVERO, Renata Vieira Rodrigues. As relações de trabalho e a terceirização: um es-
tudo com as trabalhadoras do setor de conservação e limpeza de um órgão público. 
Dissertação. Programa de Pós Graduação em Sociologia, Universidade Federal de 
Pelotas, 2019.

VINUTO, Juliana. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um de-
bate em aberto. Temáticas, Campinas, vol. 22, n. 44, pp. 203-220, ago/dez, 2014. 



NDH/UFPel:
um local de excelência educacional e científica

Ana Paula do Amaral Costa

Em processos judiciais, requerimentos de carteira de trabalho, registros orais, 
páginas de jornais, páginas de revistas, documentos sindicais, entre outros tipos 

de documentos, histórias, em especial, de trabalhadores são tecidas nas narrativas de 
pesquisadores que se debruçam sobre acervos documentais diversos. Esses acervos 
estão presentes em diferentes locais, como os centros de documentação. Esses cen-
tros, assim como arquivos, museus e bibliotecas são instituições de memória que 
“(...) salvaguardam variadas tipologias de acervo, e apresentam tanto semelhanças 
quanto diferenças entre si.” Além disso, “as afinidades entre estas instituições são 
marcantes, a iniciar por trabalharem com patrimônio e serem instituições de salva-
guarda de acervos” (CASTRO, GASTAUD, 2016, p. 265).

As autoras, Renata Castro e Carla Gastaud, discorrem sobre diferentes defini-
ções1 de patrimônio, concluindo que documentos são patrimônio. Neste sentido, 

1  Castro e Gastaud utilizam dois autores para discorrer sobre as definições de patrimônio: Mário Chagas define 
patrimônio como “conjunto de bens culturais sobre o qual incide uma determinada carga valorativa” (1996, p. 
45, apud CASTRO, GASTAUD, 2016, p. 266). Para Maria de Lourdes Horta, patrimônio são “bens e valores 
materiais e imateriais, transmitidos de geração a geração na trajetória de uma comunidade” (2000, p. 29, apud 
CASTRO, GASTAUD, 2016, p. 266). Não é a pretensão deste ensaio discorrer sobre os significados de patrimô-
nio, em especial de patrimônio documental. Pretende-se mostrar, de forma sintética, a sua importância para um 
centro de documentação.

22



289

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

“documento pode ser compreendido em dois sentidos”: um mais amplo, “que define 
como documento qualquer objeto, seja ele bidimensional ou tridimensional, desde 
que esteja imbuído de um significado e de que seja lançado sobre esse objeto um 
olhar interpretativo e investigativo”; e outro sentido mais fechado, tomando “do-
cumento apenas como escrita no suporte papel” (2016, p. 266). Portanto, o patri-
mônio documental, preservado em instituições destinadas à salvaguarda de acervos, 
apresenta tipologias direcionadas ao suporte papel e a significações mais abrangen-
tes, podendo ser identificados como bens culturais.

No entanto, no que diz respeito às instituições de preservação (centros de do-
cumentação e outros locais de mesmo formato), salvaguardar documentos não é 
a única atribuição direcionada a elas. Sabe-se que, para manter a preservação do-
cumental, é necessário um considerável aporte institucional, contendo espaços e 
pessoas envolvidas com a salvaguarda dos acervos, constituindo-se como espaços 
de ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o bom funcionamento ocorre em locais de 
saudáveis trocas de experiências, companheirismo e amizades. O Núcleo de Docu-
mentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas (NDH/UFPel) é um local 
que apresenta essas características.

Ao longo de seus 30 anos, o Núcleo de Documentação Histórica constitui-se 
como um local de excelência educacional e científica, suas conquistas são atribuídas 
a sua fundadora, professora Beatriz Ana Loner, e ao grupo de pesquisadores, estu-
dantes e funcionários da universidade que têm suas vivências acadêmicas ligadas 
a essa instituição de pesquisa. Logo após seu ingresso como professora efetiva da 
Universidade Federal de Pelotas, Beatriz tratou de organizar o NDH, um local de 
extrema importância para a universidade. Por toda sua dedicação com a pesquisa, o 
ensino e a extensão dentro do espaço institucional, as comemorações dos 30 anos de 
existência do NDH também são uma homenagem a Beatriz Loner.

Enquanto orientanda de Beatriz nos cursos de especialização em Sociologia e 
Política e de mestrado em História da Universidade Federal de Pelotas, comparti-
lho, nas linhas que seguem, um pouco sobre as minhas vivências no Núcleo, e, em 
especial, a convivência com Beatriz. Seu falecimento, em março de 2018, gerou um 
sentimento de vazio, uma falta imensa para quem a conheceu, pois possuía um gosto 
pela vida e pelas lutas por um amanhã mais digno, algo presente em poucas pessoas. 
Acredito que muitos, assim como eu, pensaram como seguir neste mundo obscu-
rantista, como o atual, sem a presença marcante e questionadora de Beatriz? Uma 
alternativa é sempre manter presente o seu profissionalismo e a sua trajetória de vida. 
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Quando estava hospitalizada, uma organização conjunta entre o GT Mundos 
do Trabalho, GT Emancipações e Pós-Abolição e o NDH promoveu o lançamento 
da segunda edição de sua grande obra: “Construção de Classe: operários de Pelotas 
e Rio Grande”, contando com uma seção de autógrafos nas dependências do Hospi-
tal Moinhos de Vento, como parte das atividades promovidas pela Feira do Livro de 
Porto Alegre, no ano de 2017. 

Logo após seu falecimento, o GEPA2 (Grupo de Estudos sobre o Pós-Aboli-
ção), vinculado aos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universida-
de Federal de Santa Maria, divulgou, em sua página no Facebook, cinco publicações 
on-line, como forma de homenagear a professora que inspirou a criação do grupo 
de estudos. A revista Mundos do trabalho, vinculada ao GT Mundos do trabalho 
da Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil), publicou, em 2019, o dossiê 
“Beatriz Ana Loner: Mundos do Trabalho e Pós-Abolição”, reunindo pesquisas que 
abordam temas estudados por Beatriz, muitos com trajetórias acadêmicas ligadas 
a ela. O dossiê também destacou a importância da professora para a constituição 
dos Grupos de Trabalho ligados a ANPUH-Brasil, pois foi uma das fundadoras do 
GT Mundos do Trabalho, da Revista Mundos do Trabalho e do GT Emancipações 
e Pós-Abolição. O GT Mundos do Trabalho também prestou homenagens a sua 
primeira coordenadora nacional durante o V Seminário Internacional Mundos do 
Trabalho, realizado em Porto Alegre, no ano de 2018. 

Por parte da Universidade Federal de Pelotas, as homenagens foram conduzi-
das pelo NDH, que, hoje, tem como nome Núcleo de Documentação Histórica da 
UFPel – Profª. Beatriz Loner. Com eventos em tributo a Beatriz Loner, como Fron-
teiras e Identidades, em 2018, a publicação do livro “A família Silva Santos e outros 
escritos: escravidão e pós-abolição ao Sul do Brasil”, em 2019, e as comemorações 
referentes aos 30 anos do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel.

Conheci o NDH em 2008, quando ingressei no curso de Especialização em 
Sociologia e Política da UFPel. Minha curiosidade pelo local ocorreu por já ter 
um envolvimento, enquanto bolsista, com o Centro de Documentação Histórica 
da Universidade Federal do Rio Grande (CDH-FURG), universidade de minha 
graduação em História. No entusiasmo de querer saber quais acervos estavam salva-

2  Após sua aposentadoria pela Universidade Federal de Pelotas, Beatriz foi professora visitante, de 2012 a 2014, na 
Universidade Federal de Santa Maria. E as obras publicadas pelo GEPA foram as seguintes (devidamente citadas na 
bibliografia): “A Loteria do Ipiranga e os trabalhadores: um sonho de liberdade no final do século XIX”. “1887: a 
revolta que oficialmente não houve, ou de como abolicionistas se tornaram zeladores da ordem escravocrata”. “A rede 
associativa negra em Pelotas e Rio Grande”. “Família Silva Santos”. “Antônio: De Oliveira a Baobab”.
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guardados no NDH, dirigi-me ao local e fui gentilmente recebida pela professora 
Beatriz Loner. Conheci os espaços e os acervos presentes nele. Essa também foi a 
primeira conversa, de muitas, com Beatriz. Um tempo depois de minha primeira 
visita, Beatriz passou a ser minha orientadora na especialização e pude observar um 
pouco mais a dinâmica do NDH. O Núcleo de Documentação Histórica sempre 
foi motivo de orgulho para Beatriz, expressado no contentamento com os projetos 
desenvolvidos ao longo dos anos.  Quando ingressei no curso de mestrado em His-
tória da UFPel (2011), pude acompanhar um pouco mais o desenvolvimento dos 
projetos e o envolvimento de bolsistas e pesquisadores da instituição. 

Fundado em 1990, pela professora Beatriz Loner, o Núcleo de Documentação 
Histórica da UFPel possuía, como objetivo inicial, a guarda e a organização da do-
cumentação sobre a Universidade Federal de Pelotas, dispersa por diferentes locais 
da instituição. Outras funções foram rapidamente acrescentadas, passando a atuar 
como Núcleo de pesquisa, extensão e centro de resguardo da história do trabalho e 
dos partidos políticos da região de Pelotas. Desde o começo, a preocupação com a 
salvaguarda de importantes documentos fazia-se presente e a incorporação de acer-
vos ocorreu por meio de um árduo trabalho.

Logo que criado, foram percorridos todos os sindicatos e centrais 
sindicais da região, na rica e complexa conjuntura do início dos anos 
1990, no sentido de procurar mapear e recolher todo o material dis-
ponível sobre trabalho e trabalhadores. Do mesmo modo, se entrou 
em contato com partidos de esquerda e com lideranças dos movimen-
tos sociais, para que guardassem material de sua produção para nosso 
acervo ou que se dispusessem a doar sua documentação ao mesmo, o 
que foi conseguido em relação ao Partido dos Trabalhadores de Pelo-
tas (LONER, 2010, p. 9).

Com o passar dos anos, o NDH desenvolveu-se, passando a abrigar considerá-
veis acervos sob sua guarda. Para isso, as presenças de professores, funcionários e alu-
nos (bolsistas e voluntários) em seu quadro funcional foi de extrema importância.

O acervo do Núcleo, pois, foi crescendo muito ao sabor das doações 
e dos esforços individuais. Aos poucos, conseguiu-se editar um perió-
dico (“História em Revista”), agregou-se um número pequeno, mas 
suficiente, de professores aos seus quadros e, em maior quantidade, 
nucleou-se alunos, bolsistas ou voluntários do Curso de História. 
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Diversificaram-se os interesses, com a realização de várias pesquisas, 
o que também trouxe muita documentação relativa à própria região 
(LONER, 2010, p. 10).  

Com a diversificação da documentação, a partir dos anos 2000, houve a incorpo-
ração de acervos sobre trabalhadores do Rio Grande do Sul. São eles: Acervo da Dele-
gacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT/RS), “formado por fichas de 
qualificação profissional”, acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas “com-
posto por processos trabalhistas” e “documentos oficiais da fábrica Laneira Brasileira 
Sociedade Anônima Indústria e Comércio” (LOPES, GILL, 2018, p. 276).  Assim, 
com a incorporação de novos acervos, o NDH passou a firmar-se “como um impor-
tante centro de preservação histórica e fonte de pesquisa nas áreas mais diversas”3. 

Os projetos de pesquisa junto ao Núcleo de Documentação Histórica são di-
versificados, expressando um respeitável conjunto de estudos sobre a história re-
gional. O acervo do Laboratório de História Oral4, por exemplo, é composto por 
material produzido por meio dos seguintes projetos “Colonos de Palma: a indivi-
dualização do coletivo”, “Reconstrução da memória histórica da UFPel”, “Clubes 
carnavalescos de Pelotas”, “Os judeus em Pelotas, RS: da perseguição ao estabeleci-
mento”, “Histórias de uma doença e de seus enfermos: tuberculose e tuberculosos 
em Pelotas RS 1930–1960”, “Memórias da cidade: Pelotas através dos seus morado-
res” e “À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de 
desaparecer” (SILVA, 2012, p. 2–3).

Mesmo antes da criação do Laboratório de História Oral, o Núcleo de Docu-
mentação Histórica possuía entrevistas em seu acervo, coletadas por meio de seus 
projetos de pesquisa. Muitas entrevistas estão organizadas e disponíveis para con-
sulta de pesquisadores. Estudantes de graduação que participaram dos variados pro-
jetos do Núcleo desenvolveram seus trabalhos de conclusão de curso e seguiram seus 
estudos em cursos de mestrado e doutorado com base em temáticas desenvolvidas 
nos projetos e nos grupos de estudos teóricos vinculados ao NDH.

A falta de maior direcionamento dos cursos de graduação em História aos 
estudos sobre o processo de construção do saber histórico reforça a importância 
da presença de centros de documentação no espaço das universidades, pois possi-

3  Retirados do site do NDH. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/. Acesso em: 30 de agosto de 2020. 
4  O LHO foi criado em 2010, desde então continua sob a coordenação da professora Lorena Gill. 
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bilitam uma inclusão maior do estudante na pesquisa. Assim, o envolvimento dos 
estudantes com o Núcleo de Documentação Histórica reflete o comprometimento 
do espaço com o ensino. Como, sabiamente, escreveu Paulo Freire:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo bus-
cando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque 
indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, interve-
nho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 
1996, p. 14).

A comunhão entre pesquisa histórica e o ensino propicia espaços diferenciados 
para os estudantes. No caso, o NDH proporciona as discussões teóricas e a prática 
no contato com a pesquisa. Além disso, existindo como um espaço de acolhimento 
e construção de laços de amizade e companheirismo, o Núcleo constitui-se como 
um ponto de referência institucional para todos. 

Enquanto estudante de mestrado, participei do projeto de pesquisa “Trajetó-
rias negras no sul do Brasil” (vinculado ao NDH) que pretendia analisar as trajetó-
rias de vida de indivíduos e famílias negras da região sul do Brasil, especialmente de 
Pelotas. Fazendo parte desse projeto, com início em 2010 e fim em 2013, desenvolvi 
minha dissertação sobre o serviço doméstico (COSTA, 2013). Também auxiliei, 
em alguns momentos, a professora Beatriz Loner com os dados sobre as fábricas 
existentes em Pelotas no começo do século XX.

Além disso, meu primeiro contato com uma importante fonte de pesquisa para 
meus estudos ocorreu nas dependências do NDH por meio da leitura de um artigo, 
de Margareth Bakos, sobre os regulamentos do serviço de criados no Rio Grande do 
Sul (BAKOS, 1984). A Regulamentação dos Serviços aos Criados e Amas de Leite 
da cidade do Rio Grande foi um aparato de controle sobre a população liberta e livre 
que exercia funções ligadas aos serviços domésticos. No Rio Grande do Sul, assim 
como em outros locais do país, esse tipo de regulamento começou a ser elaborado, 
pelas câmaras municipais, na década de 1880, como forma de controlar, disciplinar e 
punir os trabalhadores do setor doméstico no momento que o número de libertos e 
livres pobres crescia na sociedade. Outros dados utilizados em meus estudos também 
foram pesquisados nos documentos organizados por meio de projetos do NDH.  
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Nesse espaço de pesquisa e ensino, percebi que o ambiente formal de uma sala 
de aula, com carteiras enfileiradas e o professor como locutor central, não estava 
presente nas aulas que participei enquanto estudante de mestrado.5 A mesa, mais 
democrática, onde todos podem olhar-se sempre foi fator importante para a maior 
participação de todos nas discussões.

Enquanto espaço de contínuo fazer histórico, após o fim do mestrado e, con-
sequente, desligamento da UFPel enquanto aluna, voltei algumas vezes em even-
tos promovidos pela instituição, tendo o Núcleo como local central de encontros. 
Também presenciei o desenvolvimento de alguns estudos de ex-bolsistas do NDH. 
Como relatado anteriormente, o trabalho enquanto bolsista instiga o sentido in-
vestigativo e o interesse por temas relacionados aos projetos em que o estudante 
está envolvido. Assim, existem aqueles que elaboraram Trabalhos de Conclusão de 
Curso e continuaram suas pesquisas em cursos de mestrado e doutorado. Como os 
casos de Jordana Pieper e Micaele Scheer.

Pieper foi bolsista do NDH, com atividades voltadas ao acervo documental 
da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas. Enquanto estudante de mestrado na 
mesma instituição, voltou-se para a análise sobre a fábrica Laneira Brasileira Socie-
dade Anônima Indústria e Comércio, com acervo salvaguardado no NDH, como 
mencionado. Pieper analisou o processo de produção da fábrica e as estratégias de 
empregadores e trabalhadores no trato com as irregularidades trabalhistas (PIE-
PER, 2016, p. 13).

Scheer também tem sua vida acadêmica ligada ao Núcleo, as atividades desen-
volvidas enquanto bolsista foram o embrião para a elaboração de seu trabalho de 
conclusão de curso de graduação, do seu mestrado e do seu doutorado em Histó-
ria. Como participante do projeto “À beira da extinção: memória de trabalhadores 
cujos ofícios estão em vias de desaparecer”, Scheer começou suas pesquisas sobre os 
ofícios em vias de extinção, agregando novos questionamentos em cada etapa de sua 
formação. O seu doutorado versa sobre as experiências e as lutas dos operários do 
setor calçadista (SCHEER, 2014, 2020). 

Pesquisas como as citadas sempre foram incentivadas pelo quadro docente do 
NDH, em especial, por Beatriz Loner, Lorena Gill e Aristeu Lopes. A realização das 
atividades dentro e fora do Núcleo, como projetos de extensão que percorrem as es-

5  As disciplinas cursadas no NDH foram: “Cultura e Identidade Étnica”, ministrada pela professora Beatriz Lo-
ner; “Estudos de Micro-História”, ministrada pela professora Márcia Espig; e “Estudos sobre História e Impren-
sa”, ministrada pelo professor Aristeu Lopes.



295

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

colas pelotenses e exposições fotográficas dos ofícios em extinção, geram ambientes 
mais realistas aos estudantes, o encontro da universidade com a sociedade.

Essas vivências sempre foram alimentadas por Beatriz Loner, que fundou e 
coordenou por muitos anos o NDH, e por Lorena Gill, atual coordenadora da insti-
tuição. Lembro-me saudosamente de Beatriz, da seriedade com a pesquisa, das lutas 
empreendidas, do comprometimento com a História enquanto campo científico, 
dos ensinamentos e das conversas que não estavam ligadas ao campo profissional. 

Seu legado intelectual e suas lutas não ficarão no esquecimento. As justas ho-
menagens prestadas pelo NDH, na comemoração de seus 30 anos, e em outros mo-
mentos também servem para lembrar que Beatriz Loner faz falta, ainda mais em 
momentos sombrios como os vivenciados atualmente.

Uma vida longa a esse espaço de excelência intelectual! 
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Preservação de acervos da História da Saúde: 
o caso do Pulmão de Aço 

Angela Beatriz Pomatti

Estou só, 
cabeça de fora dentro do túnel do tempo? 

E estas outras cabeças? 
Vejo, são tantas...1

Este trabalho tem como objetivo abordar a minha trajetória enquanto pesqui-
sadora, que teve como base a formação no Núcleo de Documentação Históri-

ca da Universidade Federal de Pelotas - Professora Beatriz Loner (NDH/UFPel), 
mostrar o caminho que eu percorri até chegar ao estudo do Pulmão de Aço, que 
está no acervo tridimensional pertencente ao Museu de História da Medicina do 
Rio Grande do Sul (MUHM), e a transformação desse equipamento, que passou 
de máquina de suporte à vida para objeto de memória médica. Para tanto, abor-
daremos, entre outras questões, a importância do espaço do NDH para a pesquisa 
e guarda de acervos, bem como para o desenvolvimento do trabalho em questão. 
Buscaremos ainda apresentar as diversas possibilidades de estudos, utilizando os 

1  Trecho do poema intitulado “PULMÃO DE AÇO”, de autoria do médico pneumologista Dr. Rogério Xavier, 
escrito em homenagem ao Dr. Mario Rigatto que, depois de estagiar em Nova Iorque na Columbia University em 
1958, trouxe para Porto Alegre o primeiro respirador artificial (iron lung ou pulmão de aço).
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acervos tridimensionais, para a história da saúde. A pesquisa apresentada foi realiza-
da, inicialmente, para a escrita do trabalho de conclusão de curso da graduação em 
Museologia, e aqui apresento uma parcela dos seus resultados. 

Ingressei no curso de História da UFPel no ano de 2004 e logo após, buscando 
meu desenvolvimento enquanto profissional, procurei me envolver em pesquisas e 
ingressei como voluntária em projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Documenta-
ção Histórica da UFPel – Professora Beatriz Loner.

O NDH, que completa 30 anos de existência em 2020, marcou profundamen-
te a minha trajetória e me fez compreender a importância e as possibilidades da pes-
quisa histórica e da guarda de acervos. O espaço foi minha segunda casa, pois como 
estudante, morando a cerca de 300 km da minha família, encontrei ali muito mais 
que orientação e aprendizado, construí relações de amizade e admiração que per-
duram até hoje. O Núcleo é um espaço ímpar, efusivo e cheio de vida, onde apren-
díamos na prática, participando de pesquisas, manuseando documentos e lendo as 
fontes primárias. Foi no NDH que aprendi a apresentar trabalhos em congressos, a 
escrever resumos e artigos e tornar as pesquisas acessíveis para toda a comunidade. 
Ali também aprendi, muito pelo exemplo dos professores e funcionários que nos 
cercavam, sobre a ética dos profissionais envolvidos nas pesquisas, na organização e 
na preservação dos acervos.

Entre os projetos que participei como voluntária, está o “Dicionário Históri-
co de Pelotas”, sob a coordenação dos professores Mario Osório Magalhães, Beatriz 
Loner e Lorena Almeida Gill, que deu origem ao livro com o mesmo título. Esta 
experiência, apesar de ter sido um longo trabalho, foi cheia de significado e rele-
vância para a minha trajetória acadêmica: trabalhávamos com uma equipe grande, 
aprendendo a dividir as tarefas, a escrever em parceria, a pesquisar em diversas fontes. 
Outro projeto no qual atuei foi “Memórias da Cidade: Pelotas através dos seus mora-
dores”, em que realizávamos entrevistas com moradores da cidade usando a metodo-
logia história oral de vida, sendo a coordenação desse trabalho de responsabilidade 
da professora Lorena Almeida Gill. Essa experiência me possibilitou compreender a 
importância e as dificuldades da utilização da história oral nas pesquisas históricas. 

Porém mesmo me envolvendo em diversas pesquisas, descobri a história da 
saúde e da doença, obviamente, no NDH. Meu interesse por essas temáticas teve 
início no ano de 2005, quando participei de um projeto de pesquisa intitulado 
“História de uma doença e seus enfermos: Tuberculose e Tuberculosos na cidade 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2019.e67117
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2019.e67117
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de Pelotas/RS 1930-1960”, coordenado pela professora Lorena Almeida Gill, no 
qual fui bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul e pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa. Esses dois anos auxiliando no desenvolvimento do 
projeto foram fundamentais para adquirir conhecimento, vislumbrar as fontes e 
perceber novos questionamentos relativos à história da saúde e da doença. 

Todas as experiências acima mencionadas me levaram a cursar o Mestrado em 
História na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), 
trabalhando com o tema da imigração italiana vinculada à história da saúde. Pos-
teriormente, ingressei no bacharelado em Museologia na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) e comecei a trabalhar no MUHM graças aos conhe-
cimentos adquiridos no NDH.

Nessa segunda graduação, compreendi ainda mais a importância dos trabalhos 
desenvolvidos no Núcleo, como um espaço de guarda de acervo e de preservação da 
memória. Pois lá eram apresentados os conceitos de higienização e organização de 
acervos, conservação preventiva e organização de meios de busca. Esses trabalhos 
me fizeram admirar e me aproximar do campo da gestão museológica.

Quando estava finalizando o curso em Museologia, e já trabalhando como pes-
quisadora no MUHM, a instituição recebeu a doação Pulmão de Aço. Portanto, 
pude acompanhar o processo de Musealização da peça e perceber a riqueza de pos-
sibilidades de trabalhos dos acervos tridimensionais. 

A seguir, apresentarei parte da história desse acervo tridimensional, mas não 
sem antes reiterar que esse trabalho, da forma como foi desenvolvido, só foi possí-
vel graças às experiências e vivências experimentadas no Núcleo de Documentação 
Histórica da UFPel – Professora Beatriz Loner.

O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 

O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul é uma instituição 
criada pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS). A Instituição ini-
ciou suas atividades em 2004, como um projeto de pesquisa chamado “Memória 
Médica”, que visava registrar, por meio de entrevistas, a memória dos médicos do 
estado. A partir de um levantamento de fontes e entrevistas, com profissionais da 
área da saúde, foi detectada a existência de um rico acervo físico sobre Medicina, e 
por meio de uma campanha de arrecadação junto aos médicos, foi organizado o cha-

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2019.e67117
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2019.e67117
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mado “Acervo Histórico Simers”. Através dos documentos e objetos coletados nesse 
primeiro momento, pode-se perceber as diversas possibilidades de narrar a história 
do estado a partir do recorte “Medicina” (MUHM, 2014). 

No ano de 2007, o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul é 
oficialmente inaugurado no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa 
de Porto Alegre, localizado na Avenida Independência, 270. A missão construída 
para a instituição é centrada na promoção do interesse pela história da medicina e 
da saúde, como uma ferramenta de compreensão e ação sobre a realidade, por meio 
da preservação, investigação e divulgação do patrimônio cultural médico através de 
exposições, ações educativas e publicações que contribuam para o desenvolvimento 
da sociedade (MUHM, 2012). 

Atualmente, o MUHM é dividido em dois setores: o Setor Educativo e o Setor 
de Acervo e Pesquisa. O Setor Educativo é responsável pela organização das media-
ções com o público em geral, escolas e grupos, além de desenvolver atividades lúdi-
co-pedagógicas utilizadas após as visitas nas salas expositivas. Já o Setor de Acervo 
e Pesquisa desenvolve atividades de recebimento de doações, busca e higienização, 
organização do acervo e conservação preventiva – que consiste em ações que bus-
quem desacelerar ou minimizar o processo de deterioração dos acervos. Realiza ain-
da a seleção de acervo para exposições, sua pesquisa – tanto relacionada a peça em 
si, como onde e quando ela foi fabricada, assim como informações históricas, como 
quem foram as pessoas que a utilizaram, onde ela foi utilizada, quem a doou ao mu-
seu, entre outras. Desde o ano de 2007, o Museu possui um espaço específico para a 
Reserva Técnica, onde são armazenados todos os objetos pertencentes à instituição 
que não estão em exposição (SERRES, et al., 2016).

No Setor de Acervo e Pesquisa, o acervo é organizado tendo como base sub-
divisões de acordo com a tipologia dele. Essas subdivisões, a saber: Seção de Acervo 
Tridimensional, Seção de Acervo Arquivístico, Seção de Acervo Bibliográfico e Se-
ção de Acervos Digitalizados, foram pensadas para facilitar a busca e a pesquisa dos 
acervos, evitar a dissociação das coleções, bem como para priorizar a conservação 
preventiva dos mesmos. 

A Seção de acervo Tridimensional é composta por uma gama de objetos, como 
instrumentos médicos e cirúrgicos, frascos de medicamentos, materiais de laborató-
rio. Com relação a sua materialidade, encontramos acervos em metais, vidro, borra-
cha, plástico, têxtil, madeira, pintura, entre outros, contando atualmente com cerca 
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de 4 mil itens cadastrados. Já a Seção do acervo Arquivístico possui em torno de 140 
coleções pessoais — composta por cerca de 1,5 mil fotografias e 15 mil documen-
tos — , além de seis fundos Institucionais, compostos por documentação histórica 
pertencente a algumas instituições ligadas à saúde no Rio Grande do Sul, como, por 
exemplo, a documentação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da Socieda-
de Portuguesa de Beneficência de Porto Alegre e do Hospital Beneficência Portu-
guesa de Porto Alegre, além da documentação produzida pelo próprio Museu de 
História da Medicina do Rio Grande do Sul. 

A Seção de Acervo Bibliográfico é composto por livros, periódicos e catálo-
gos de instrumental médico, divididos por tipologias que compreendem: especia-
lidades médicas, história da saúde e da medicina, médicos escritores, entre outros. 
Atualmente, a seção conta com cerca de 6 mil obras, sendo 525 consideradas raras 
por possuírem assinaturas de médicos, dedicatórias de acordo com o ano de publi-
cação ou ainda o número de exemplares que foram publicados. 

O MUHM também possui um acervo Audiovisual Digital, composto por fo-
tos históricas de personagens e instituições, que foram coletadas em periódicos e 
acervos pessoais, entrevistas com médicos e familiares em formato de vídeo e áudio, 
obras raras e de referência, como as revistas médicas, periódicos e teses, que foram 
digitalizadas por meio de parcerias feitas com outras instituições de guarda de acer-
vo, cito a Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFRGS e o Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul  (SERRES, et al., 2016). 

A Preservação do Patrimônio da Saúde por meio
da Musealização de Acervos

O MUHM nasce como uma instituição voltada para a preservação do patri-
mônio da saúde no Rio Grande do Sul, por meio da musealização do acervo per-
tencente a profissionais médicos e instituições de saúde e, nesse contexto, insere-se 
a peça que é o centro deste trabalho, o Pulmão de Aço, que servirá de norte para as 
discussões sobre a história e a memória médica e da saúde e também para entender 
como elas podem ser utilizadas no Museu.

O MUHM trabalha com a musealização dos acervos de história da medicina 
do Rio Grande do Sul, doados ao museu principalmente por médicos e pessoas li-
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gadas à questão da medicina e da história da saúde e ainda de instituições médicas 
do estado. O conceito de musealização é relativo ao fato de se tornar peça de museu, 
fazendo referência à preservação de um objeto, quando ele é retirado do seu meio 
natural ou cultural de origem passa a ter um estatuto museal, ou seja, o objeto é 
transformado em museália. Esse processo é realizado por meio da sua mudança de 
contexto e de um processo de seleção. 

Quando o objeto adentra o espaço expositivo ele perde seu valor de uso, sua 
condição utilitária e ganha outros valores regidos por interesses diversos (RAMOS, 
2004). A musealização compreende assim, as atividades do museu, como a preser-
vação, aquisição, gestão, conservação, pesquisa e comunicação.

No caso específico do Pulmão de Aço, a equipe do MUHM localizou o objeto 
em um dos setores de descarte da UFRGS e imediatamente iniciou o processo para 
que o acervo fosse doado ao Museu. Assim que as questões burocráticas foram resol-
vidas, o Pulmão de Aço foi direcionado ao Setor de Acervo e Pesquisa do MUHM 
e chegou até o local após a organização da logística de busca.

Posteriormente, a primeira etapa foi a higienização da peça, respeitando sem-
pre a sua materialidade. Após iniciou-se o processo de pesquisa histórica, com um 
levantamento extenso de dados sobre a peça, sobre quem a utilizou, quando e como 
foi usada, onde foi fabricada e como chegou ao Brasil. Também realizou-se a pes-
quisa de cunho museológico, buscando compreender a materialidade do acervo, sua 
fabricação, marcas e inscrições existentes na mesma. Com esses dados em mãos, co-
meçou o processo de catalogação do Pulmão de Aço no banco de dados do Museu. 
O que descobrimos será descrito a seguir.

O Pulmão de Aço 

O ventilador de pressão negativa ou Pulmão de Aço — como é comumen-
te conhecido — foi inventado nos Estados Unidos, no ano de 1928, por Philip 
Drinker da Harvard University. Esse instrumento transformou-se rapidamente em 
uma das primeiras máquinas do suporte à vida, se tornando famoso por manter 
vivos os pacientes de poliomielite. A criação do Pulmão de Aço contribuiu para o 
surgimento das primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e possibilitou ainda 
o tratamento de diversos casos de quadros graves de insuficiência respiratória, oca-
sionados por envenenamento, paralisias ou traumas (ZAGUI, 2012). Desta forma, 
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o objeto tornou-se importante para o estudo das questões ligadas à história da saúde 
e da doença, bem como a questões sociais ligadas a essa temática. Esses foram os 
principais motivos para que a peça em questão fosse inserida, por uma doação, ao 
acervo do MUHM.

O equipamento foi utilizado para o tratamento de diversas doenças, mas o seu 
uso mais recorrente se deu durante a pandemia de poliomielite — como dito ante-
riormente —, ocasionada por poliovírus pertencente ao gênero Enterovírus da fa-
mília Picornaviridae, também conhecida como paralisia infantil, que assolou diver-
sas partes do mundo. A doença é infectocontagiosa viral aguda e se caracteriza por 
um quadro de paralisia flácida de início súbito, que se manifesta de várias formas: 
infecções inaparentes ou assintomáticas; abortiva; meningite asséptica e as formas 
paralíticas, que apresentam quadro clássico de paralisia flácida aguda. Acomete em 
geral os membros inferiores (pernas), tendo como principal característica a flacidez 
muscular com sensibilidade conservada. E a paralisia dos músculos respiratórios e 
da deglutição (ato de engolir) implica em risco de vida para o paciente. A poliomie-
lite encontra-se erradicada no Brasil desde o início dos anos 1990, graças ao êxito 
da política de prevenção, vigilância e controle desenvolvida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).  Após a erradicação da Poliomielite no Brasil, sendo o último caso 
diagnosticado em 1989 (SCHATZMAYR; et. al., 2002), a utilização do Pulmão de 
Aço caiu em desuso, perdendo o seu valor enquanto equipamento de suporte à vida, 
mas ganhando valor como objeto de colecionismo e mesmo da memória médica.

No MUHM, o Pulmão de Aço está inserido na seção de acervo tridimensional 
do MUHM e consiste basicamente em uma câmara hermética, conectada a uma 
bomba de ar. A sua concepção original foi pensada para auxiliar o tratamento de 
vítimas da inalação de gases provenientes das minas de carvão. O aparelho permitia 
ao paciente respirar depois de ter perdido o controle muscular ou diafragmático. No 
procedimento, a pessoa era colocada numa câmara central cilíndrica em aço, selada 
por uma porta, que permitia o movimento da cabeça e pescoço (ZAGUI, 2012).

As informações descritas acima já sinalizam a importância desse acervo e a ne-
cessidade da sua preservação. Porém, outro fator marca ainda mais a peça em ques-
tão: ela foi trazida ao Brasil pelo médico Mário Rigatto, como veremos na próxima 
seção.
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Mário Rigatto e o “seu” Pulmão de Aço 

Mário Rigatto nasceu em 12 de janeiro de 1930, na cidade de Porto Alegre e tra-
balhou como médico da Santa Casa de Misericórdia da capital gaúcha desde sua for-
matura, em 1954, atuando na Enfermaria 29. Entre 1957 e 1960, Rigatto realizou, nos 
Estados Unidos, estágio nas Universidades de Cornell e de Columbia, em Nova York. 
Nos anos de 1961 e 1962, frequentou a Faculdade de Higiene de São Paulo, como 
bolsista internacional, cursando Estatística Aplicada às Ciências Médicas. Ainda em 
1960, foi um dos introdutores da residência médica no Sul do Brasil e um lutador 
incansável a favor da qualificação do ensino médico (MEMÓRIA, 2000).

 Em 1966, foi para a Universidade de Londres, como professor visitante e pes-
quisador, realizando conferências e pesquisas nas Universidades de Oxford, Cam-
bridge, Edimburgo, Estocolmo e Gotemburg. A partir de 1969, o médico atuou 
como pesquisador conferencista do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). As 
linhas de pesquisa desenvolvidas por ele abrangeram as temáticas da circulação pul-
monar, doença pulmonar, obstrutiva crônica, tabagismo, fisiopatologia do exercício 
físico, equilíbrio ácido-básico e envelhecimento.

Rigatto começou sua carreira na Faculdade de Medicina da UFRGS no ano 
de 1960, onde além das atividades docentes, atuou ativamente na montagem do 
Laboratório Cardiopulmonar da Santa Casa de Porto Alegre. Graças aos contatos 
realizados nos anos anteriores, conseguiu a doação de diversos equipamentos, feita 
pela Fundação WK Kellogg. Entre os aparelhos doados, estava o Pulmão de Aço, 
que veio novo, no ano de 1963, para o porto de Porto Alegre, a fim de ser utilizado 
nos procedimentos da Enfermaria 29 (GOTTSCHALL, 2016). 

Dessa forma, o Pulmão de Aço chega à Enfermaria 29 e ali é usado para tra-
tar de diversas doenças e agravamentos que ocasionavam dificuldades respiratórias, 
sendo que poucos desses casos eram de complicações causadas pela poliomielite, vis-
to que neste período a doença já havia sido controlada (GOTTSCHALL, 2016). 
No dia 27 de janeiro do ano de 1986, circula no hospital um documento, assinado 
pelo Dr. Mário Rigatto, convidando seus colegas a participarem de uma confrater-
nização, que marcará o encerramento das atividades de ensino da UFRGS na En-
fermaria 29 da Santa Casa de Misericórdia. A partir de então, essas atividades são 
transferidas para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), instituição ligada 
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à UFRGS, e professores e alunos passaram a atuar naquela instituição.2 Junto com a 
transferência das atividades de ensino, Rigatto leva o Pulmão de Aço com ele. 

No HCPA, a máquina já não ocupa um lugar entre os equipamentos médicos, 
mas sim um pequeno espaço em um corredor como objeto de memória (GOT-
TSCHALL, 2016). Ali, o próprio Dr. Mario Rigatto organiza a forma de expor 
o Pulmão de Aço nos corredores do Setor de Pneumologia, confeccionando dois 
quadros: o primeiro com uma foto dele mesmo atendendo a um paciente no Pul-
mão de Aço e o segundo com uma foto de um grande salão, com vários Pulmões 
de Aço sendo utilizados nos Estados Unidos (XAVIER, 2016). Além das fotos, o 
médico produz e expõem um pequeno texto contendo informações sobre a peça em 
questão.

Para a nossa pesquisa sobre o equipamento, buscamos informações, desde a 
sua chegada ao Brasil, doado por uma instituição filantrópica dos Estados Unidos, 
até a chegada ao MUHM. Nessa busca, descobrimos que a figura central dessa doa-
ção foi o médico Mário Rigatto e que, em Porto Alegre, o Pulmão de Aço foi utiliza-
do para tratamento de poucos casos de poliomielite — já que a peça chegou em um 
período em que os surtos da doença haviam sido controlados e o número de casos, 
reduzido —  e de outras doenças respiratórias na Santa Casa de Misericórdia, mais 
especificamente na Enfermaria 29, responsável pelas doenças cardiorrespiratórias. 
Após cerca de duas décadas sendo utilizado na Enfermaria 29, o Pulmão de Aço é 
levado ao HCPA e ali permanece até a morte de Rigatto. 

Quando se constatou que o equipamento não seria mais utilizado como má-
quina de suporte à vida, ele é levado para ser definitivamente descartado. Neste mo-
mento, a equipe do MUHM localiza a peça e inicia o processo de busca por essa 
doação. O Pulmão de Aço é levado até a reserva técnica, onde passa por higieni-
zação, catalogação e pesquisa do acervo, após é preparado para a exposição. Atual-
mente, o objeto encontra-se na exposição de longa duração intitulada Desafios da 
Medicina.

2  OFÍCIO de 27 de janeiro de 1986. Documentação da Enfermaria 29 Seção 2 – Direção Médica Subseção – 
enfermaria Grupo Cardiologia Série: circulares Período 1979.
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Considerações e Caminhos de Pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho foi descrever a minha trajetória no NDH 
e a importância desta vivência no desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, 
que buscou compreender a transformação do aparelho médico Pulmão de Aço em 
objeto de memória, por meio do processo de musealização realizado no Museu de 
História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM). Para tanto, foram percorri-
dos os caminhos da pesquisa histórica e museológica. 

O Pulmão de Aço foi nosso “objeto gerador” e, a partir da análise da peça e de 
sua história, conseguimos trilhar diversos caminhos, juntar os indícios e apresentar 
possibilidades da utilização do equipamento como uma fonte de informação, tanto 
para a área da Museologia quanto para a da História.

 Em primeiro lugar, podemos inferir que o processo de musealização é algo 
complexo, cheio de etapas baseadas na compreensão e documentação da trajetória 
do objeto, da história de sua criação e de onde foi utilizado, no entendimento de 
quem eram os sujeitos históricos que o utilizaram, porque entrou em desuso e ainda 
como adquiriu um novo valor no Museu. 

Sendo assim, percebemos a importância da documentação, pois grande parte 
dos objetos têm suas histórias perdidas e é necessário seguir as pistas para recon-
tá-las, compreender os sinais e costurar novamente os pequenos pedaços, como se 
fossem retalhos de tecidos, unidos por uma trama. Todo o processo de Musealização 
culmina na exposição da peça e as abordagens possíveis de se trabalhar o Pulmão de 
Aço dentro de uma instituição museológica são diversas e ricas, principalmente se 
levarmos em conta que a Museologia é a ciência que se centra na relação específica 
do homem com a realidade. Desta forma, esse processo possibilita que cada indi-
víduo que visite o museu, tenha experiências completamente diferentes frente ao 
Pulmão de Aço, de acordo com a realidade em que está inserido e podendo passar 
por constante modificação. Precisamos pensar os museus como pontes, atuando 
nas subjetividades e permitindo o diálogo e confrontos entre diferentes visões de 
mundo. Devemos considerar que a subjetividade ocupa um lugar importante na 
experiência museal (SOARES, 2012). 

O que podemos apontar aqui são algumas possibilidades de ações expográficas 
e ações educativas que podem ser pensadas a partir do Pulmão de Aço. Assim, é 
possível trabalhar com as modificações ocorridas na Medicina e, principalmente, 
os avanços que possibilitam tratar doenças, que anteriormente eram vistas como 
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sentenças de morte; o uso cada vez mais presente da tecnologia para salvar vidas, ou 
possibilitar a sobrevida dos pacientes; a abordagem de como as políticas de saúde 
pública podem erradicar doenças que assolaram tantas partes do mundo; pode-se 
fazer ainda pontes com um passado não tão distante e sensibilizar as pessoas com 
as histórias e as trajetórias de vida dos sujeitos históricos que “sobreviveram” dentro 
dessa máquina. Também é possível trabalhar com os visitantes a estigmatização das 
doenças e como era a vida social dos pacientes que necessitavam utilizar os Pulmões 
de Aço e que, desta forma, viviam acompanhados pelo som da máquina bombeando 
o ar. Ainda vale se perguntar se esse objeto salvava vidas ou apenas dava uma sobre-
vivência sem qualidade de vida. 

Concluímos, então, que o Pulmão de Aço foi musealizado pela importância 
histórica que possui, principalmente ligada à questão do salvamento de pacientes 
acometidos pela poliomielite. A peça ainda possibilita compreender a evolução dos 
equipamentos médicos e as transformações da medicina, que foram extremamente 
rápidas durante o século XX.

 Descobrimos nas pesquisas que, ao contrário do que imaginávamos quando 
ocorreu a busca do Pulmão de Aço no setor de descarte da UFRGS, — que ele havia 
chegado ao Brasil já com um tempo de uso e que seria utilizado exclusivamente para 
tratamento de poliomielite —, a peça chegou nova a Porto Alegre no ano de 1963, 
doado pela Fundação Kellogg ao Laboratório Cardiopulmonar da Enfermaria 29 
do HSCMPA. Essa doação ocorreu pelo contato inicialmente feito pelo médico 
Rigatto entre os anos de 1957 e 1960, quando esteve realizando estágios nos Esta-
dos Unidos. Em Porto Alegre, a peça em questão atendeu a muitos pacientes aco-
metidos principalmente de doenças que causavam insuficiência respiratória crônica, 
como bronquite e enfisema pulmonar. A máquina atendeu ainda a poucos casos de 
poliomielite, apenas em adultos. Na Enfermaria 29, o Pulmão de Aço permaneceu 
cerca de duas décadas, entre o início da década de 1960 até o final da década de 
1980, com uma rotina quase diária de funcionamento. 

Quando as atividades de ensino da UFGRS foram encerradas na Santa Casa, no 
ano de 1986, passaram a ser realizadas no HCPA, e Mário Rigatto, junto com os alu-
nos, transferem-se para este hospital. Com o médico segue o Pulmão de Aço, não mais 
para ser utilizado como uma máquina de suporte à vida, mas sim como uma espécie de 
objeto de memória da história da medicina do Rio Grande do Sul. Nesse hospital, o 
médico organiza uma espécie de expografia, em que o Pulmão de Aço conta uma parte 
da história da pneumologia mundial nos corredores do Setor de Pneumologia. 
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Percebemos que a peça acompanha a trajetória do médico que a trouxe para 
o Brasil, pois o Pulmão de Aço passou toda a sua existência na capital gaúcha, até 
o seu quase descarte, atrelado à figura de Rigatto, acompanhando-o pelas institui-
ções médicas por onde passou e sendo descartado depois da morte do profissional, 
ocorrida no ano de 2000. Se tivéssemos em mãos apenas o termo de doação e não 
houvesse a preocupação com a busca de informações, dificilmente conheceríamos 
essa história, e aqui se reitera a importância das pesquisas históricas e museológicas 
para que o objeto cumpra o seu papel de fonte de informação, demonstrando que 
por meio dele abre-se uma gama de possibilidade de temas que podem ser abor-
dados em exposições, atividades didático-lúdico-pedagógicas e em discussões. Por 
fim, vale frisar que os objetos museológicos ligados à área da história da saúde e da 
medicina se tornaram objeto de estudo de pesquisadores há pouco tempo no Rio 
Grande do Sul. Desses acervos, e porque não do próprio objeto apresentado aqui, 
muitos estudos poderão ser realizados, e certamente trabalhos no campo da Museo-
logia auxiliarão nessa tarefa. 

Para finalizar este trabalho, é necessário falar do acaso ou do que acredito ser 
mais apropriado, falar da sincronicidade, definida por Jung (1991) como uma coin-
cidência significativa de vários acontecimentos, em que se trata de algo mais do que 
uma probabilidade de acasos. Não quero aqui me alongar na discussão sobre um con-
ceito, mas apenas dizer que a sincronicidade marca toda a trajetória desta pesquisa 
e pode ser demonstrada pela coincidência significativa entre a vontade de encontrar 
o Pulmão de Aço e a sua procura por parte da instituição, com o fato de “tropeçar” 
no mesmo enquanto buscávamos outras coisas. A sincronicidade pode ser percebida 
ainda nos sonhos que eu tinha com a gravata borboleta, símbolo tão marcante na 
vida de Mário Rigatto, ou ainda no sonho que o médico me contava a história do 
Pulmão de Aço e agradecia por tê-lo salvo do fim. Prefiro acreditar que o mundo 
conspirou para que o Pulmão de Aço “do Mario Rigatto”, de alguma forma, se trans-
formasse no Pulmão de Aço do MUHM e para que a sua história não se perdesse.

Essa sincronicidade não parou por aí e também ocorreu ao longo de toda a 
minha trajetória acadêmica. Tive o prazer de encontrar no curso de História da 
UFPel e no Núcleo de Documentação Histórica Beatriz Loner as ferramentas e 
metodologias de trabalham que permeiam todo o meu desenvolvimento enquanto 
profissional. Também foi neste espaço que tive o prazer de conviver com colegas, 
professores e funcionários éticos, envolvidos com o fazer historiográfico, que até 
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hoje são exemplos para a minha trajetória acadêmica e para a minha vida. São muito 
nomes, mas quero registrar aqui o da saudosa professora Beatriz Loner, que é um 
dos meus maiores exemplos. Com saudade, sempre lembro dela dividindo com mui-
to carinho sua experiência, seu conhecimento, sua biblioteca e seu amor. Quando 
penso saudosa no NDH, visualizo a sua mesa no canto, ela sentada, sempre lendo 
algo, levantando a cabeça e olhando por cima do óculos para quem entrava pela 
porta e disparando: — Bom dia, mimosa!

Vida Longa ao Núcleo de Documentação Histórica da UFPel – Professora 
Beatriz Loner (NDH/UFPel)! Parabéns a todos que fizeram desse espaço um lugar 
tão bonito e plural! Parabéns pelos seus 30 anos!
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Direito à memória:
Uma obrigação do Estado, uma vocação do Núcleo 

de Documentação Histórica da UFPel
Profª. Beatriz Loner

Paulo Koschier

Atuando há 20 anos no Núcleo de Documentação Histórica da UFPel – Profa. 
Beatriz Loner, uma das constatações a que chego sobre aquele espaço é que ele 

se constituiu como uma estratégia de preservação da memória e história regionais e, 
em última análise, como garantidor de um direito fundamental da cidadania, qual 
seja, o Direito à Memória. Já na constituição do Núcleo, em 1990, uma das tarefas 
que lhe coube foi a de abrigar o acervo documental da Universidade Federal de 
Pelotas e, logo após, um vasto acervo documental de movimentos sociais da cidade 
– isso já demonstrava a vocação para a preservação enquanto salvaguarda da história 
e possibilidade de constituição da identidade institucional e social da região. Não 
olvidando seu caráter de qualificação das atividades de ensino, pesquisa, extensão (e 
mesmo, assistência1) na UFPel, o foco do presente ensaio é uma breve discussão so-
bre o direito à memória e a necessidade de valorização de acervos documentais, tais 
como o NDH-UFPel, transitando entre aspectos vinculados à história, memória, 
direito e administração. 

1  Assistência prestada quanto à disponibilização de cópias de processos trabalhistas, do Acervo da Justiça do Tra-
balho de Pelotas, que servem como comprovação de vínculo empregatício para fins de aposentadoria, por exemplo.

24
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Na contemporaneidade, concomitante a luta por direitos vinculados às rela-
ções sociais e de trabalho, a busca de justiça social, preservação ambiental e cons-
trução de desenvolvimento econômico com premissas que valorizem a colaboração 
em detrimento da competição, emerge na sociedade a busca por um novo modelo 
de direito, identificado como aquele à memória e que está intimamente vinculado 
à construção da identidade individual e social. Assim sendo, a constituição e pre-
servação de acervos documentais para a garantia do Direito à Memória reveste-se 
de suma importância no contexto de instituições, em especial as públicas, as quais 
representam as aspirações da sociedade e devem atendê-las de forma satisfatória. 

No Brasil, a definição de Direito à Memória é uma questão nova, diversa e 
controversa, inserida dentro da categoria de direitos culturais, envolvendo aspec-
tos como direito à verdade, transparência na democracia, preservação da identidade 
e da cultura dos povos, os quais encontram suportes indiretos e fundamentais na 
Constituição de 1988, perfazendo dispositivos destinados a tutelar elementos es-
senciais à sociedade.  (PAZZINI; SPAREMBERGER, 2014, p.  4528 – 4529). Para 
essas autoras, 

o direito fundamental à memória é o direito subjetivo de conhecer,
resgatar e refletir sobre o passado da sociedade, através do acesso
orientado e gratuito ao patrimônio cultural brasileiro, em sua dimen-
são tradicional. Não é simplesmente acesso à cultura, mas a parte dela 
que evoca a origem do povo, os seus valores fundantes e as suas raízes
(PAZZINI; SPAREMBERGER, 2014, p.  4530).

No campo institucional, cabe lembrar a importância dada ao tema no docu-
mento Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio, Parte IV, Ciências Hu-
manas e Suas Tecnologias, quando afirma que

O direito à memória faz parte da cidadania cultural [...] A constitui-
ção do Patrimônio Cultural e sua importância para a formação de 
uma memória social e nacional sem exclusões e discriminações é uma 
abordagem necessária a ser realizada com os educandos, situando-os 
nos ‘lugares de memória’ construídos pela sociedade e pelos poderes 
constituídos, que estabelecem o que deve ser preservado e relembrado 
e o que deve ser silenciado e ‘esquecido’ (MEC, 1999, p. 26 – 27).
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Nesse contexto, importante definição encontra-se na Carta Magna, quando, 
em seu art. 23, inciso III, estabelece a competência administrativa em matéria cultu-
ral, determinando que União, Estados, DF e Municípios devem “proteger os docu-
mentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural [...]” (BRASIL, 
1988). Tal dispositivo constitucional confere magnitude a esses direitos, ao atribuir 
responsabilidades a todos os entes da federação quanto aos cuidados necessários à 
preservação, ao patrimônio e à cultura.

Ao tratar do objeto do Direito à Memória (o patrimônio cultural), Pazzini e 
Sparemberger (2014) recorrem a definição contida no artigo 216 da Constituição 
Federal de 1988, a qual apregoa que os bens materiais e imateriais constituem o 
patrimônio cultural brasileiro. Afora os dispositivos constitucionais, cabe ressaltar 
a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 
1972, da UNESCO, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 80.978, de 1977) e 
que se constitui em fundamento dogmático do Direito à Memória. 

Em que pese a importante definição de Direito à Memória como constitu-
tiva do amplo rol de direitos individuais e do cidadão, o atual panorama é de um 
“momento que ainda ‘é de reconhecimento dos direitos culturais como necessidade 
básica e direito dos cidadãos, o que conduz à busca de uma agenda integrada com as 
políticas sociais e de desenvolvimento’” (UNESCO, 2013, apud PAZZINI; SPA-
REMBERGER, 2014, p. 4547).

Tal situação pode ser verificada na Universidade Federal de Pelotas. A institui-
ção possui, junto ao Instituto de Ciências Humanas, sob guarda do Núcleo de Do-
cumentação Histórica da UFPel – Profa. Beatriz Loner, um vasto acervo vinculado 
à história do trabalho e dos trabalhadores, o qual encontra-se restrito em seu poten-
cial de uso como fonte de estudo por problemas estruturais, limitações de acesso e 
precariedade na catalogação, o que restringe as possibilidades de utilização para a 
consolidação do Direito à Memória em toda sua plenitude. Exemplo desse material 
encontra-se no acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, um conjunto documen-
tal composto por 93.845 processos (KOSCHIER, 2019), e que foi transferido à 
UFPel com base em uma estratégia, definida por Veiga como de 

busca pela manutenção desses acervos, [a partir da] implementação 
de uma política de parcerias com instituições de ensino, as quais po-
deriam abrigar o acervo e ao mesmo tempo desenvolver atividades de 
pesquisa, envolvendo seus alunos na análise desses conjuntos docu-
mentais (VEIGA, 2013, p. 202).
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Espaços como o Núcleo constituem-se, assim, como locais de preservação de 
memória e precisam possibilitar a utilização de todas as potencialidades contidas 
em acervos documentais. Em uma instituição pública de ensino, partindo do pres-
suposto de que documentos produzidos na esfera pública têm, para além de seu 
valor administrativo/legal, um conteúdo de valor histórico/cultural, valorizar a pre-
servação de acervos constitui-se uma de suas tarefas primordiais. 

O direito à memória

A emergência do campo do direito, dedicado à memória, como direito fun-
damental do cidadão e da sociedade implica, entre outros aspectos, a necessidade 
de valorizar a constituição e consolidação de centros de memória a partir do uso 
potencial de acervos históricos como instrumentos de valorização do Direito à Me-
mória. Pazzini e Sparemberger (2014, p. 4528) afirmam que a identidade de um 
povo “corresponde ao seu processo de construção cultural”; de que na análise do 
passado encontram-se os alicerces da evolução de uma sociedade; de que o objeto 
da memória é o patrimônio cultural e; de que o “objeto do Direito à Memória, a seu 
turno, é a preservação deste patrimônio”. 

São as mesmas autoras que advogam que

[...] o Direito à Memória existe e consiste no poder de acessar, uti-
lizar, reproduzir e transmitir o patrimônio cultural, com o intuito 
de aprender as experiências pretéritas da sociedade e assim acumular 
conhecimentos e aperfeiçoá-los através do tempo (PAZZINI; SPA-
REMBERGER, 2014, p.  4530).

A memória que interessa aqui é aquela que é registrada através de documen-
tos gerados por atividades de organizações, pessoas ou famílias e que se encontram 
organizados de maneira orgânica, constituindo importante fonte de informação. 
Cabe salientar que, para que os documentos, como essência das organizações e da 
memória de uma sociedade, “constituam uma [fonte de] pesquisa histórica, é pre-
ciso que estejam acessíveis, a qualquer tempo, aos interessados, sejam 
pesquisadores ou a sociedade em geral (MERLO, KONRAD, 2015, p. 27).
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Outra característica presente nessa análise é a valorização da memória coletiva, 
aquela que “resulta de uma necessidade de associação dos indivíduos, formada a partir 
de afinidades e transmitida pela comunicação” (PAZZINI; SPAREMBERGER, 2014, 
p. 4532 – 4533). É aquela memória parte constituidora da cidadania cultural, capaz de 
promover a coesão social e indispensável para a formação da identidade dos grupos so-
ciais. Ainda sob a ótica da memória coletiva, cabe destacar a proposição do historiador
Jacques Le Goff, quanto aos suportes de sua manutenção, quando esse afirma que estão
contidas em monumentos e documentos (BELARMINO et. al., 2016, p. 808).

Merlo e Konrad (2015, p. 35) afirmam que a memória registrada, onde encon-
tram-se os documentos, deve ser mantida viva a partir da constituição de arquivos, 
os quais possuem a prerrogativa de “desacelerar o desaparecimento de sinais do que 
se deseja manter, em face da necessidade do lembrar”.

Visto que os documentos são uma forma de expressão da memória, 
então os arquivos são os detentores da memória individual e coletiva, 
servindo de suporte para a constituição da história das instituições e 
da identidade de um determinado povo (MERLO, KONRAD, 2015, 
p. 35).

Ao referir-se à documentação de arquivos, Veiga (2013) lembra que eles têm a 
intenção primeira de responder a demandas institucionais e administrativas, o que 
não significa que o arquivo não possa constituir-se em local de memória. Para ele “o 
arquivo é um local onde se tecem considerações sobre o percurso do tempo, registran-
do-o de modo a permitir sua recuperação e uso no futuro” (VEIGA, 2013, p. 195).

Entendendo arquivo como um conjunto documental gerado por instituições 
a partir de suas funções, Merlo e Konrad (2015), respaldadas por autores como 
Jacques Le Goff, lembram que a partir da Revolução Francesa, o ocidente passa a 
preocupar-se com a guarda de documentos públicos de forma mais sistematizada. 

Essa relevante mudança foi significativa também para o Estado assu-
mir a responsabilidade pela centralização e conservação do acervo e, 
principalmente, para permitir a sociedade o acesso aos documentos 
sob sua custódia. Diante disso, é perceptível a necessidade da preser-
vação da documentação armazenada nos arquivos, uma vez que os do-
cumentos públicos podem e devem ser acessíveis à sociedade (MER-
LO, KONRAD, 2015, p. 29-30).
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Hallós (2010), assim como Merlo e Konrad (2015), lembram que a Lei nº 
8.159, de 1991, prescreve que “é dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à admi-
nistração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação.” (HALLÓS, 2010, p. 16; MERLO, KONRAD, 2015, p. 30). Hallós 
(2010) também defende a função dos arquivos como um local de produção e divul-
gação de conhecimento, no sentido de contribuir para a consolidação da cidadania, 
da transparência, bem como, possibilitando uma forma de acesso à informação pela 
sociedade (HALLÓS, 2010, p. 21).

Embora a obrigatoriedade jurídica, é importante destacar que, mesmo positi-
vada na legislação brasileira, a guarda documental e a garantia do Direito à Memória 
também são afetadas por aquilo que Pazzini e Sparemberger (2014) apontam como a 
distinção entre a eficácia jurídica (como a contida na Constituição Federal) e a eficá-
cia social, que seria o resultado concreto da aplicação da norma, de sorte que “a nor-
matização não terá muito alcance se junto com ela não houver a conscientização dos 
cidadãos da importância e necessidade da memória como elemento indispensável à 
formação da identidade social” (PAZZINI; SPAREMBERGER, 2014, p. 4547).

Contribuindo para o tema, Merlo e Konrad (2015) buscam a resposta ao ques-
tionamento de qual seria a importância de preservar o patrimônio documental. Para 
as pesquisadoras, documentos armazenados em arquivos constituem parte da me-
mória da sociedade e, sendo a cidadania detentora do direito à informação, torna-se 
imperativo à administração pública gerir e preservar documentos sob sua guarda, 
bem como disponibilizá-los quando interesses pessoais ou coletivos demandarem 
por eles. Ainda, afirmam que o Estado, atuando em nome da sociedade, não se cons-
titui como proprietário, mas sim guardião do patrimônio público, no qual está in-
serido o conjunto de informações custodiadas pelo Estado (MERLO, KONRAD, 
2015).

Por sua vez, o patrimônio público, coletivo, que recebe sua definição a partir 
de um grupo de indivíduos que juntos decidem o que para eles tem valor, deve ser 
intitulado como bem de todos (BELARMINO et. al., 2016). “Esses objetos [e do-
cumentos] que acreditamos pertencer ao patrimônio de uma coletividade, e, hoje, 
até mesmo da humanidade, estabelecem nexos de pertencimento [...] O termo pa-
trimônio supõe, portanto, uma relação com o tempo e com o seu transcurso” (GUI-
MARÃES, 2012, p. 99).
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É igualmente a partir de traços do passado que o patrimônio pode 
empreender sua tentativa de reconstrução de uma cadeia temporal e 
hereditária, vinculando as gerações presentes àquelas que as precede-
ram, estabelecendo, por esse meio, importantes laços sociais necessá-
rios à vida das coletividades humanas. E aqui as relações entre patri-
mônio e memória são estreitas (GUIMARÃES, 2012, p. 100).

Logo, independente do motivo pelo qual guardam-se documentos, “a pre-
servação é imprescindível para manter o bom estado físico dos suportes, evitando 
assim a deterioração do patrimônio documental” (MERLO; KONRAD, 2015, p. 
32). Cabe destacar que a preservação não se refere somente a conservação física, mas 
também a gestão do acervo, o acesso a ele e a difusão das informações/conhecimen-
tos que ele guarda (HOLLÓS, 2010, p. 14). A autora identifica preservação como 
uma atividade de administração e gerenciamento que abarca políticas, procedimen-
tos e processos capazes de retardar a deterioração e promover o acesso à informação 
contidas nos acervos (HOLLÓS, 2010, p. 24).

Belarmino et. al. (2016), nos lembram a importância do tema preservação para 
as sociedades atuais, quando citam que

em 2002, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO) lançou o Programa Memória do Mundo [...]. 
Esse Programa tem três objetivos principais: (a) Facilitar a preserva-
ção do patrimônio documental mundial mediante as técnicas mais 
adequadas; (b) Facilitar o acesso universal ao patrimônio documental 
e; (c) Criar uma maior consciência em todo o mundo da existência 
e importância do patrimônio documental. [...] Para preservação do 
patrimônio documental, é preciso que existam políticas públicas de 
preservação documental, a ser observada pelas instituições, sejam elas 
públicas ou privadas (BELARMINO et. al., 2016, p. 811).

Os pesquisadores lembram também que a constituição de arquivos e as polí-
ticas de preservação ocorrem a partir de instrumentos consensuados na sociedade, 
tendo por finalidade “fiscalizar as condições ambientais, o manuseio e o armazena-
mento dos documentos arquivísticos, independente do suporte, através de planeja-
mentos estratégicos” (BELARMINO et. al., 2016, p. 823). 
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Augustin e Barbosa (2018) complementam a questão afirmando que políticas 
e tomadas de decisão tendem a estabelecer as condições “mais próximas às ideais”, 
em virtude de questões como infraestrutura e recursos disponíveis, ou seja, “a toma-
da de decisão do processo de conservação estabelece as conexões entre a condição 
ideal de conservação do bem e a condição possível de acordo com os meios acessí-
veis pela instituição” (AUGUSTIN; BARBOSA, 2018, p. 144-145). As autoras 
reconhecem que além de questões procedimentais, protocolares e técnicas, a gestão 
de acervos envolve “questões ideológicas referentes principalmente ao recorte do 
acervo e à missão da instituição” (AUGUSTIN; BARBOSA, 2018, p. 140), bem 
como defendem que gestão de acervos representa preocupações com a salvaguarda, 
o cuidado, o bem estar físico, a segurança e o acesso público ao conteúdo dos acer-
vos. Em síntese, “considera-se a gestão de acervos como um sistema de gerenciamen-
to integrado de processos de aquisição, documentação, conservação, empréstimo e 
alienação de bens culturais” (AUGUSTIN; BARBOSA, 2018, p. 136).

O Núcleo e sua relação com o direito à memória
(algumas considerações)

Como perspectiva de constituição e valorização de um direito fundamental 
da cidadania, restou claro a necessidade da instituição de acervos, sua preservação e, 
muito importante, a disseminação do conhecimento possível a partir deles. Vimos 
o quanto é preciso preservar a memória contida em documentos (e outros meios 
de produção cultural humana) para a garantia de questões vitais a uma sociedade: 
sentimento de pertencimento; conhecimento de seu passado; construção de identi-
dade; espírito de coletividade; etc. 

Também é claro o quanto o Direito à Memória constitui um dos direitos fun-
damentais do cidadão e da sociedade como um todo. A forma de garantir a preser-
vação desse direito é preservando a história e memória da coletividade, tanto a partir 
do patrimônio material quanto daquele imaterial. Além da preservação é preciso 
garantir o acesso a esse direito, tanto a partir de diplomas legais, quanto a partir da 
disponibilização dos acervos salvaguardados pelas instituições, sejam públicas ou 
privadas. 
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É nessa perspectiva que o Núcleo de Documentação História da UFPel – Pro-
fa. Beatriz Loner insere-se, quando avaliado enquanto espaço de realização do Di-
reito à Memória. Ao longo de sua trajetória muitos foram os desafios enfrentados 
nesse sentido e, tantos ou mais foram as potencialidades aproveitadas a partir da 
expertise adquirida por sua equipe técnica e relações com outras instituições e pes-
quisadores. Alguns exemplos podem ser citados: em 2000, já pelo reconhecimento 
como centro de preservação documental, o Núcleo firmou parceria com a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul o que permitiu receber daquela instituição o 
acervo documental da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) do Rio Grande do 
Sul, composto por 627.213 fichas de qualificação profissional e outros documentos 
avulsos (28.593, no total). Esse acervo tem contribuído para a produção de conhe-
cimento sobre os trabalhadores gaúchos e é tema de pesquisas relacionadas ao perfil 
de trabalhadores, suas histórias e imagens, entre outros.

Ainda na seara dos estudos sobre empresas e relação de trabalho, a equipe do 
Núcleo foi responsável pela preservação de parte significativa dos documentos refe-
rentes aos empregados da Laneira Brasileira Sociedade Anônima, indústria de bene-
ficiamento de lã, que funcionou em Pelotas até a década de 90 do século XX e cujo 
prédio foi adquirido pela UFPel.

Outros importantes acervos preservam a história e memória regionais e estão 
disponíveis junto ao NDH-UFPel. É o caso, por exemplo, dos acervos vinculados à 
movimentos estudantis, como o do Grêmio Estudantil do Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica (atualmente IFSul) e do Diretório Central dos Estudantes da 
UFPel. Também documentos de movimentos sociais e político partidários compõe 
o leque de documentação sob responsabilidade do Núcleo.

Contudo, talvez o mais relevante conjunto documental disponível no NDH-
-UFPel, atualmente, seja o da Justiça do Trabalho de Pelotas (tanto por seu volume, 
quanto pela gama de possibilidades que surgem a partir de seu estudo, pelas mais 
variadas áreas do conhecimento – direito, história, sociologia, administração etc.). 
Tal acervo, constituído por 93.845 processos trabalhistas, pressupõe uma opção 
pela salvaguarda de documentos que, até mesmo pela legislação nacional, estavam 
fadados à destruição. Opção que se insere no contexto de um momento histórico 
em que a preservação da memória emerge como preocupação recorrente na socie-
dade, “já que a memória possibilita a consolidação identitária e consequentemente a 
formação da consciência cidadã” (BEZERRA e OLIVEIRA, 2013, p. 2). Tratando 
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do tema, Ransolin (2008, p. 2) assevera que “os documentos produzidos no Poder 
Judiciário são considerados patrimônio público, elemento de constituição e exer-
cício de cidadania, e base de preservação da memória da sociedade, sob o ponto de 
vista histórico e cultural”.

Gomes (2007) fala de como a sociedade brasileira vem preocupando-se e 
inquietando-se com a destruição de sua memória e com as consequências dos es-
quecimentos e com esquecimentos seletivos de eventos traumáticos recentes. Tais 
questões, para a autora, abrem espaço para o que ela chama “dever de memória”, que 
“em seu sentido primordial tem uma dimensão de reconhecimento da sociedade e 
do Estado em relação às ‘perdas e injustiças’ sofridas por determinados grupos, que 
por sua vez se mobilizavam para reivindicar reparações de vários tipos, entre as quais 
seu próprio ‘direito à memória’” (GOMES, 2007, p. 23).

É essa que parece ser a vocação do Núcleo criado, em 1990, pelas Profas. Bea-
triz Loner e Lorena Gill, o de garantir o Direito à Memória de grupos, até então, 
esquecidos pela história – trabalhadores, escravos e libertos1, movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil em geral –, valorizando o caráter administrativo e o 
histórico/cultural dos acervos sob sua responsabilidade. Do ponto de vista do de-
ver que incumbe ao poder público para com a gestão documental, o NDH-UFPel 
tem buscado, durante sua trajetória, não apenas a guarda e preservação de seus acer-
vos mas, sobretudo, garantir possibilidades de acesso que redundem em produção 
de conhecimento. Quanto ao conhecimento produzido a partir dos acervos e das 
pesquisas realizadas junto ao Núcleo, é possível notar o caráter de arquivo como 
mantenedor de uma memória viva, como vimos acima. Uma memória inserida na 
disputa entre o que lembrar e o que silenciar, numa cidade que teve seu apogeu 
econômico alicerçado na escravização da mão de obra negra e que, ainda hoje, teima 
em reverenciar senhores de escravos e a elite branca local. O Núcleo Beatriz Loner 
(e, reconhecemos, não só ele) fez a opção de valorizar aqueles atores da história que, 
não raras vezes, são silenciados – escravizados, libertos, trabalhadores, sindicalistas, 
políticos vinculados a movimentos sociais etc. Logo, como um lugar de preservação, 
constitui-se na disputa pela valorização da memória dos de baixo, de suma impor-
tância para a constituição da cidadania cultural, através da memória coletiva.

1   Um exemplo dessa preocupação encontra-se na trajetória de pesquisa da Profa. Beatriz Loner em relação a de 
personalidades negras e suas associações no período pré e pós abolição. Para maiores informações ver: < https://
wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/06/familiasilvasantos.pdf> Acesso em: 04 set. 2020.

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/06/familiasilvasantos.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2019/06/familiasilvasantos.pdf
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Assim os pesquisadores que publicam no presente livro e tantos outros que por 
lá passaram, escrevem um relevante capítulo na árdua luta de preservação do conhe-
cimento que possibilita, entre outros benefícios, a consecução de um dos direitos 
mais fundamentais de uma sociedade, o Direto à Memória, em busca das origens 
sociais e dos valores fundantes de uma comunidade ao sul do sul do Brasil, em busca 
de uma escrita da história sem exclusões e discriminações.
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Acervos documentais do Núcleo de Documentação 
Histórica Profª Beatriz Loner da UFPel: 

resultados iniciais

Aristeu Elisandro Machado Lopes
Bethânia Luisa Lessa Werner

Jéssica Bitencourt Lopes
Larissa Ceroni de Morais

Nathalia Lima Estevam

O Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas, fun-
dado em 1990, pela Professora Doutora Beatriz Ana Loner, destaca-se por 

seus acervos voltados aos mundos do trabalho – Acervo da Delegacia Regional do 
Trabalho do Rio Grande do Sul, Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas e o 
conjunto documental sobre a Laneira Brasileira S/A. 

Entretanto, o NDH/UFPel tem sob sua custodia uma série de outros conjun-
tos documentais, com temáticas e procedências diversificadas. Neste capítulo serão 
apresentados os resultados iniciais do trabalho desenvolvido no Projeto de Extensão 
Acervos2 Documentais do Núcleo de Documentação Histórica Profª Beatriz Loner 

2  A nomeação das coleções de documentos como acervos está de acordo com o Dicionário brasileiro de termino-
logia arquivística, no qual o termo “acervo” se refere a “Documentos de uma entidade produtora ou de uma enti-
dade custodiadora” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 19). No caso, considera-se que parte dos documentos 
foram produzidos por uma mesma entidade enquanto o NDH/UFPel é a entidade custodiadora das coleções. 
Ainda seguindo o Dicionário, também considera-se o NDH-UFPel como arquivo, ou seja, o termo “arquivo” diz 

25
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da Universidade Federal de Pelotas.3 O projeto, inciado no segundo semestre de 
2018, pretende organizar os documentos do Acervo da DRT/RS e de outros que 
constituem uma parte significativa do conjunto documental que também está aos 
cuidados do Núcleo.4 

A partir do trabalho de bolsistas, de voluntários e de voluntárias, todos discen-
tes dos cursos de História – Bacharelado e Licenciatura – foi iniciada uma apuração 
dos conjuntos documentais e acervos que constituíam o Núcleo. Dessa forma,  ini-
ciou-se uma organização que segue o que é apontado por Belotto: “Cada conjunto 
de documentos é reservatório da experiência humana, que só poderá ser adequa-
damente utilizada se estiver racionalmente arranjada e conservada” (BELLOTTO, 
2004, p. 122). Assim sendo, pretende-se catalogar e acondicionar de forma adequa-
da todos esses acervos, com o objetivo de facilitar o acesso no que se refere à localiza-
ção do documento no seu respectivo lugar de guarda, facilitando posteriores pesqui-
sas. Outro objetivo importante é dar maior visibilidade aos acervos salvaguardados 
pelo NDH-UFPel, ampliando assim as possibilidades de pesquisas e fazendo com 
que a documentação receba uma atenção maior.

Até o momento, o projeto Acervos Documentais definiu e trabalha com os 
seguintes acervos5: Acervo UFPel, Acervo Imprensa, Acervo Sindicatos, Acervo 
Movimentos Estudantis6, Acervo Movimentos Sociais, Acervo Partidos Políticos, 
Acervo Diversos e Acervo de Revistas de Entretenimento e Mídias, este último 
organizado em conjunto com o Laboratório Interdisciplinar de Entretenimento e 
Mídias – LIPEEM/UFPel.  A partir de abril de 2020, o Acervo da DRT/RS co-
mentado no capítulo anterior, até então em projeto específico, passou a fazer parte 
do projeto Acervos Documentais. Neste capítulo serão apresentados os resultados 
inciais do trabalho realizado com três desses acervvos: UFPel, Revistas de Entrete-
nimento e Mídias e Imprensa.

respeito a “Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o 
acesso a documentos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27).
3   Página do projeto na internet: https://wp.ufpel.edu.br/acervosdocumentaisndh/ Facebook e Instagram: Acer-
vos Documentais NDH-UFPel
4  Os acervos da Justiça do Trabalho e da Laneira são coordenados pela Professora Doutora Lorena Almeida Gill. 
5  Coloca-se até o momento porque uma parte da documentação ainda precisa passar por um processo de separa-
ção e identificação, o qual indicará se os documentos serão integrados a um dos acervos já definidos ou um novo 
será constituído. 
6  Entre os anos de 2010 e 2011, sob a coordenação da professora Márcia Janete Espig, com participação da profes-
sora Ana Inez Klein e discentes do curso de Bacharelado em História da UFPel, o acervo do DCE foi higienizado, 
organizado e catalogado (ESPIG, GOUVEA, KLEIN, 2014).

https://wp.ufpel.edu.br/acervosdocumentaisndh/
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Acervo UFPel

A Universidade Federal de Pelotas celebrou, em 2019, seus 50 anos de funda-
ção. Antes da criação da UFPel, no entanto, Pelotas já contava com algumas facul-
dades como a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (fundada em 1883), a Facul-
dade de Odontologia (1911) e a Faculdade de Direito (1912) (LONER, 1994, p. 
10). Em 1969, com a criação da UFPel, além dessas faculdades que, até então, esta-
vam vinculadas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também passaram a 
constituir a nova universidade a Faculdade de Veterinária, a Faculdade de Ciências 
Domésticas e o Instituto de Sociologia e Política (ISP), fundado em 1958. Também 
contou com outras instituições já existentes e que eram particulares: o Conservató-
rio de Música de Pelotas, a Escola de Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões e o 
Curso de Medicina do Instituto Pró-Ensino Superior no Sul do Estado (IPESSE), 
além do Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG).7

Uma parte da documentação administrativa gerada por essas faculdades e, 
porteriormente, pela Universidade passou a integrar o acervo do NDH/UFPel logo 
após a sua criação em 1990. O interesse em organizar tal documentação e deixá-la 
pronta e disponível à consulta foi a origem do projeto Acervos Documentais. 

Inicialmente, todos os documentos foram reunidos em um mesmo espaço físi-
co do NDH/UFPel8 e, então,  foi iniciado um primeiro processo de identificação 
e separação dos documentos. Em um segundo momento, houve o reagrupamento 
dos documentos, na medida do possível, identificando suas procedências. Assim, foi 
possível agrupar documentos de origens variadas e tipologias distintas. No primeiro 
grupo foi identificada a documentação vinculada à reitoria, às pró-reitorias, às uni-
dades acadêmicas, aos cursos, aos centros acadêmicos e outros, como laboratórios e 
a Fazenda da Palma. No segundo grupo, foram reunidas, sobretudo, obras impres-
sas como: planos de ação, planos de desenvolvimento, anuários, relatórios, anais de 
eventos, normas, catálogos, guias acadêmicos, entre outros.

Com o progresso da organização da documentação e da confecção do catá-
logo, foi notado que a primeira separação não seria a mais eficiente para futuras 
pesquisas. Dessa forma, aproveitando o trabalho já realizado, foi optado por uma 
nova sistemática organizacional obedecendo um organograma, o qual agruparia a 

7  Informações disponíveis em: http://portal.ufpel.edu.br/historico/. Acesso em 20/08/2020.
8  Trata-se da Sala dos Acervos (sala 145) do NDH/UFPel, localizada no térreo do Instituto de Ciências Huma-
nas. Rua Alberto Rosa, 154. 

http://portal.ufpel.edu.br/historico/
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documentação a partir de arranjos documentais. Nessa nova etapa, alguns dos ar-
ranjos criados, até o momento, são: Reitoria (incluindo documentação originada 
pelas coordenadorias e acessorias), Pró-Reitorias (cada uma com um arranjo especí-
fico), Unidades Acadêmicas (Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Ciências 
Sociais9, Instituto de Letras e Artes10, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 
Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia e Facul-
dade de Ciências Domésticas11).12 Além dos já citados, há documentos específicos 
que formaram arranjos especiais: Fazenda da Palma, Eleições para reitor e veículos 
de comunicação da UFPel (jornais, informativos e boletins). 

O catálogo do Acervo UFPel ainda está em construção, assim como a orga-
nização da documentação nas caixas. Em uma etapa segunte, a proposta é ampliar 
a catalogação descrevendo individualmente cada documento, o qual receberá uma 
numeração para facilitar a sua localização no catálogo e na caixa correspondente.13 

Outro arranjo documental importante é o da Assessoria de Comunicação Social 
(ACS), atual Coordenação de Comunicação Social (CCS), formada por duas cole-
ções, uma com recortes de jornais, conhecida como clipping, e a outra por fotografias.

A coleção clipping foi formada, sobretudo, a partir de recortes de páginas do 
jornal Diário Popular, nas quais é possível encontrar diversas matérias sobre a Uni-
versidade, suas relações com o município, o estado e com o Governo Federal. Ainda, 
eventos, convênios, aquisição de equipamentos para a pesquisa, obras, atividades 
destinadas para a comunidade, editais ou qualquer outro tipo de publicação com 
a UFPel como tema, eram devidamente incluídos na coleção. Notícias e matérias 
sobre a universidade veiculados em outros jornais também são encontrados.

Os recortes de jornais estão organizados em vinte e três caixas que compreendem 
o período entre 1969 e 1990.14 As caixas contêm em seu interior de um a quatro livros 
com os recortes jornalísticos colados na frente e no verso de folhas A4 não numera-
das. Na maioria das vezes, os recortes estão dispostos de uma forma que a folha possa 
comportar uma matéria grande em um dos lados e até seis matérias pequenas em outro.

9  Atual Instituto de Filosofia e Ciências Sociais.
10  Esse instituto se separou e criou duas novas unidades: Centro de Letras e Comunicação e Centro de Artes.
11  Essa faculdade não existe mais na UFPel.
12  Como o processo de organização ainda está em desenvolvimento, é possível que documentos de outros cursos 
ainda sejam agrupados como arranjos específicos.
13  Devido à pandemia de Covid-19, que interrompeu as atividades acadêmicas entre março e dezembro de 2020, 
o trabalho ainda não avançou. 
14  Com exceção dos anos de 1972, 1977, 1980, 1988 e 1989.
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Tal documentação, no momento, está em higienização e catalogação manual, 
a qual, mais tarde, constituirá um catálogo digital. A catalogação é feita, em um 
primeiro momento, com transcrição do título da matéria para uma ficha de catalo-
gação. Posteriormente, é verificada e anotada a data de sua publicação, a qual, por 
diversas vezes, está escrita no próprio recorte. Por fim, o recorte é lido e a ficha de 
catalogação recebe um pequeno resumo.

Em relação à coleção fotográfica, ela é formada por 952 fotografias que estão 
agrupadas por categorias, envelopadas e armazenadas em 25 pastas. A coleção está 
totalmente higienizada, catalogada e parcialmente digitalizada.15 Todas as fotogra-
fias receberam um número de registro, o qual facilita a localização tanto no catálogo 
como também nas pastas.

 As categorias elaboradas para a catalogação são: Atividades Acadêmicas (even-
tos, fotografias de discentes em geral, aulas práticas, etc.), Atividades Institucionais, 
Infraestrutura, Eventos (que se dividiram em duas subcategorias: Visitas de auto-
ridades à UFPel e Homenagens, principalmente a professores, mas também a ou-
tros membros da comunidade), Diversos (fotografias que não tinham uma legenda 
prévia e não era possível identificar a natureza das mesmas), Espaços (laboratórios, 
salas de aula, etc.), Posses (de professores, reitores e afins), Personalidades (de pes-
soas específicas, como por exemplo, o Reitor Delfim Mendes Silveira), Fazenda da 
Palma (existe uma grande quantidade de fotografias somente da Fazenda, de modo 
que se decidiu criar uma categoria específica para  tal), CRUB (que é a abreviação 
para Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, tendo a mesma situação 
da Fazenda da Palma), Manifestações de 1995 (referentes às manifestações ocor-
ridas no ano de 1995 pela mudança de prédio do Instituto de Ciências Humanas, 
criando assim uma subcategoria somente com fotografias do prédio antigo durante 
as manifestações, chamada simplesmente de Prédios), Manifestações Diversas (sen-
do protestos ocorridos em um variado marco temporal) e Negativos (somente com 
negativos de fotografias).

A fotografia abaixo (figura 1) pertence à Coleção fotográfica da ACS e é um 
dos registros das manifestações que ocorreram em 1995 na zona de central de Pelotas. 

15   O trabalho de organização e catalogação da coleção fotográfica foi realizado em 2019 pelos seguintes alunos do 
curso de História (Bacharelado): Allan Pereira, Jéssica Bittencourt Lopes, Nathália Dias Oliveira e Vitor Wieth 
Porto. As categorias elaboradas também foram desenvolvidas por eles, com auxílio do professor Aristeu Lopes 
(PEREIRA, LOPES, OLIVEIRA, PORTO, LOPES, 2019). A digitalização das fotografias está em andamento 
e é realizada pelo aluno do curso de História (Licenciatura) Maicon Paiva Zanetti.
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Figura 1: Manifestações pelo prédio do ICH realizadas em 1995. Fonte: Acervo UFPel/NDH-UFPel.

Em 1987 já havia ocorrido um protesto pelas más condições de manutenção 
do prédio do Instituto de Ciências Humanas, novamente, em 1995, as manifesta-
ções também ocorreram pelo mesmo motivo e pela transferência do Instituto. Vale 
lembrar que, na época dos dois protestos, o ICH estava localizado no prédio da an-
tiga Escola de Agronomia Eliseu Maciel16, próximo a outras construções históricas 
como o Mercado Público, a Prefeitura Municipal e a Biblioteca Pública Pelotense. 
O manifesto, de acordo com os registros fotográficos, não era pela transferência da 
sede do ICH, e sim por obras que melhorassem as condições de uso e segurança por 
parte de professores, técnico-administrativos e discentes. 

A fotografia selecionada faz parte do conjunto de 77 registros sobre as mani-
festações de 1995 realizadas na Rua Lobo da Costa, ao lado do Largo do Mercado 
Público e na qual é possível ver, no fundo, uma parte da Praça Coronel Pedro Osó-
rio. Nela é possível perceber um dos atos, com pessoas vendadas em frente ao prédio, 
coberto por tapumes, enquanto outras acompanhavam. 

O ato fotográfico é uma materialidade do passado que “em certo momento da 
história, deixou sua marca registrada numa superfície sensível” (MAUAD, 2008, p. 

16  Atualmente o prédio é a sede do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, vinculado ao Centro de Artes da UFPel.
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47). Essa marca é o momento eternizado no papel fotográfico, o qual, para a histó-
ria, transforma-se em documento. A fotografia apresentada neste capítulo é anali-
sada de acordo com essa perspectiva, já que ela registra o ato em defesa do prédio 
do ICH e pela manutenção de suas atividades no centro da cidade, além de mostrar 
parte dos manifestantes. 

Entretanto, a fotografia também é parte da própria história do NDH – igual-
mente interditado naquele ano – e por registrar, entre aqueles que realizavam a mani-
festação, a professora Beatriz Loner. Ela aparece no centro e ao fundo da fotografia, de 
blusa laranja com detalhe na cor branca e encostada no carro azul. Para Boris Kossoy

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o con-
gelamento do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um 
momento, em outras palavras, da memória: memória do indivíduo, 
da comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem urbana, 
da natureza. A cena registrada na imagem não se repetirá jamais. O 
momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é irreversível 
(KOSSOY, 2012, p. 167-168).

Esse momento vivido, congelado, irreversível, captado pela fotografia permite 
(re)lembrar um dos atos das manifestações de 1995 pela manutenção do ICH no 
prédio. Concomitante, também permite (re)memorar a participação daqueles que 
se manifestavam e, sobretudo, destacar a presença da professora Beatriz entre eles. 
Dessa forma, a fotografia salvaguardada no NDH-UFPel, arquivo criado por ela, 
e que pertence ao acervo da UFPel, reunido por ela, permite, entre várias outras 
possibilidades, lembrá-la e manter sua memória e trajetória como salutar para se 
continuar o trabalho começado por ela.

 

Acervo de Revistas de notícias e Entretenimento

Nesse acervo, encontra-se um conjunto de revistas com títulos variados. Orga-
nizado, conforme informado acima, em conjunto com o Laboratório Interdiscipli-
nar de Pesquisa e Ensino em Entretenimento e Mídias (LIPEEM/UFPel), o acervo 
de Revistas de Notícias e Entretenimento proporciona, além de materiais para pes-
quisa, um espaço para discussões sobre o uso desses exemplares também nas práticas 
docentes dos estudantes em formação, aproximando, portanto, ainda mais as áreas 
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de licenciatura e bacharelado. Entre os títulos disponíveis estão: Veja, A União So-
viética em Foco, Bundas, Carta Capital, Exame, Cadernos do Terceiro Mundo, Novos 
Estudos CEBRAP, IstoÉ, IstoÉ Senhor, Caros Amigos, entre outros títulos. O acervo 
ainda possui três revistas argentinas: Leoplán – Magazine Popular Argentina, Edu-
cadores del Mundo e Feminaria. Os exemplares aqui citados e os demais que com-
põem esse acervo já estão organizados, higienizados,  catalogados e disponíveis para 
consulta. A seguir serão apresentadas três revistas desse acervo demonstando suas 
possibilidades de pesquisas.

A revista  Veja representa parte considerável do acervo com 1550 números 
acondicionados em 52 caixas. O trabalho de organização dessa revista foi iniciado 
em 2014 e concluído em 2018; sendo o catálogo digital atualizado a cada recebi-
mento de novos exemplares, acondicionando conforme o ano, o semestre e a edição 
em que estão em cada uma das caixas. Atualmente a coleção também está higie-
nizada,  catalogada e disponível para consulta. O acervo possui exemplares desde 
o ano da fundação da revista, em 1968, até o ano de 2007, sendo que os anos de 
1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988 estão completos e faltam somente 15 números 
para completar essa década. As reportagens, notícias e demais conteúdos veiculados 
nesses anos acompanharam momentos importantes da história política do Brasil 
como o movimento pelo fim da Ditadura Civil-Militar, marcado pelo movimento 
“Diretas Já”, a eleição e morte de Trancredo Neves em 1985 e a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. 

Sobre a revista A União Soviética em Foco, o conjunto é formado por 37 exem-
plares que circularam entre os anos de 1987 e 1990, sendo que sua veiculação era 
mensal e começou em 1983. Sua apresentação destacava que era uma “revista de in-
formação cultural sobre a União Soviética”.17 Publicada pela Editora Revan LTDA, 
com sede no Rio de Janeiro-RJ, trazia com editor-responsável o arquiteto Oscar 
Niemayer. O conteúdo da revista, todo escrito em português, sempre destacava a 
União Soviética em seus aspectos econômicos, políticos e culturais. Matérias como 
“Depois de Tchernobyl, o que será da indústria nuclear?”18 e “Tatiana, a tecelã no 
XXVII Congresso”19, exemplificam esses conteúdos. 

A terceira e última revista que será abordada é a Bundas, que circulou sema-
nalmente entre os anos de 1999 e 2001, sendo que o acervo possui 57 exemplares. 

17  A União Soviética em Foco, abril de 1987, n.52, p.2.
18  A União Soviética em Foco, abril de 1987, n.52, p.26-27. 
19  A União Soviética em Foco, junho de 1987, n.54, p.10-13.
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O título era uma sátira à revista Caras, que tinha como foco, em especial, conteúdos 
dedicados ao mundo das celebridades. Bundas se caracterizou por seu humor irreve-
rente que não poupava personalidades da política brasileira, sobretudo o presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Em seu escopo, reunia importantes artistas e escrito-
res, entre eles: Luis Fernando Veríssimo, Ziraldo Alves Pinto, (editor-chefe alguns 
números), Jaguar, Aldir Blanc, Angeli, Aroeira, Arthur Xexéo, Fernando Gabeira, 
Laerte, Millôr, Paulo Caruso, Chico Caruso, Nani, Luís Pimentel, Tutty Vasques, 
Miguel Paiva, entre outros. 

Em seu primeiro número, Ziraldo destacava que a nova revista não estava asso-
ciada ao Pasquim20 e aproveitava a explicação para satirizar o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que escreveu um artigo em O Pasquim em 1982. Além de re-
produzir a página do artigo, afirmava que o presidente era o colaborador “que mais 
progrediu na vida” e completava a crítica: “Acho que foi o único, mas vocês vêem: 
nós, que publicamos no Pasquim centenas de vezes, estamos aqui, gramando até 
hoje, ele publicou uma vez só e já chegou a presidente do República”.21

A referência ao texto de Ziraldo, publicado já no primeiro número da revista, 
é um exemplo da crítica política que marcou a curta trajetória da revista. No entan-
to, em suas páginas, há um material importante para a análise da política brasileira 
recente, sobretudo a partir de suas charges e caricaturas. 

A apresentação das três revistas foi apenas uma demonstração das possibilida-
des de pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir do acervo de revistas de no-
tícias e entretenimento. As temáticas, somente relatadas acima, entre várias outras 
possíveis, necessitam ser investigadas. 

Acervo Imprensa

O Acervo Imprensa também possui caráter diversificado quanto aos seus tí-
tulos. Iniciada a sua organização no ano de 2019, ainda encontra-se em processo 
inicial de catalogação – a partir da construção de um catálogo digital – e acondicio-
namento adequado. Nesse acervo, encontram-se exemplares de diferentes jornais. 

20  O Pasquim, periódico significativo da imprensa alternativa, circulou entre 1969 e 1991, e se caracterizou pela 
irreverência de suas publicações e reportagens, além de sua forte atuação contra a ditadura civil-militar brasileira 
e pelo retorno da democracia. Sobre o jornal e a participação de Millor Fernandes em sua redação, ver (QUEI-
ROZ, 2007). Alguns dos colabores deste periódico também estavam na produção de Bundas.
21   Bundas, 18 de junho de 1999, n.1, p.20.
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Dentre alguns títulos estão, Movimento, Pasquim, Voz da Unidade, Tribuna Meta-
lúrgica, Tribuna Operária, Em Tempo, entre outros.  A seguir, serão apresentados 
alguns exemplares dos jornais Tribuna Metalúrgica e Voz da Unidade a fim de con-
siderar suas possibilidades de pesquisa e análise. 

O jornal Tribuna Metalúrgica é patrocinado pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC e impresso pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), circulando 
desde 1971 até os dias atuais. Inicialmente possuía periodicidade mensal, passando 
posteriormente a ser composto por apenas uma ou duas páginas e sua distribuição 
tornar-se diária. Durante a sua história e circulação, o Tribuna Metalúrgica sempre 
trouxe em suas páginas a importância e o apoio às greves, circulando até mesmo de 
maneira clandestina em alguns momentos. 

O acervo conta com edições desse jornal desde o ano de 1989 até 1997, pos-
suindo sequências temporais bastante longas com diversos números e edições. Den-
tre as possibilidades de pesquisa disponíveis, estão a análise de manchetes e conteú-
dos veiculados nas páginas do jornal. 

Outro exemplo de jornal presente nesse acervo é o Voz da Unidade. Esse jornal 
foi órgão principal de comunicação do Partido Comunista Brasileiro desde a sua 
primeira edição, em 1980, possuindo periodicidade mensal. O acervo é composto 
por edições dentre os anos de 1981 a 1990 e possui também diferentes possibilida-
des de pesquisa. Um exemplo é a própria história do PCB, uma vez que os primeiros 
anos do períodico são os mesmos do final da ditadura civil-militar e os últimos da 
ilegalidade do partido: “Em 8 de maio de 1985, PCB teve seu programa, estatuto e 
manifesto publicados no Diário Oficial da União, o que significava reconquistar a 
legalidade perdida em 1947”.1 

A apresentação desses dois títulos é apenas para se apontar as possibilidades 
de pesquisa no Acervo Imprensa. Com a continuidade de sua organização e a dis-
ponibilidade do catálogo digital será possível realizar mais facilmente a análise de 
diferentes títulos que abarquem também outras temporalidades e temáticas. 

1  http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-comunista-brasileiro-pcb. Acesso em 
23/08/2020.

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-comunista-brasileiro-pcb


333

Lorena Gill | Aristeu Lopes | Ariane Bueno | Ana González (Orgs.)

Considerações finais

Desde o surgimento do projeto Acervos Documentais, em 2018, muito se 
avançou. O Acervo UFPel, que anteriormente não possuia quase nenhuma forma 
de sistematização, sendo seu acesso inviável ao pesquisador interessado, hoje já pos-
sui um esquema de organização, que logo o tornará acessível à pesquisa histórica. 
Destaca-se, nesse processo de organização o conjunto fotográfico da ACS/UFPel, 
que já está disponível. 

Em relação aos demais acervos, aquele formado pelas revistas de notícias e en-
tretenimento também se encontra organizado e disponível à pesquisa. Inicialmente, 
as coleções tiveram um primeiro processo de organização pelos discentes vinculados 
ao LIPEEM/UFPel e, mais tarde, a parceria com o projeto Acervos Documentais 
possibilitou a conclusão do trabalho. Já o acervo Imprensa ainda está em processo de 
organização. A maioria dos periódicos já se encontra em caixas novas e catalogada, 
mas o trabalho está em andamento. 

Os demais acervos –  Sindicatos, Movimentos Sociais, Movimentos Estudan-
tis2, Partidos Políticos e Diversos –  necessitam de maior atenção. Contudo, eles já 
foram armazenados em novas caixas de arquivo e o primeiro trabalho com os docu-
mentos dos sindicatos foi iniciado. O objetivo neste capítulo foi apresentar os primei-
ros resultados do projeto Acervos Documentais, a partir do trabalho realizado com 
três acervos, além de demonstrar as suas possibilidades de pesquisa, as quais podem 
resultar em trabalhos originais, com diferentes abordagens e análises, dada a riqueza e 
diversidade que caracterizam  os documentos salvaguardados no NDH/UFPel. 

Devido à pandemia do COVID-19, que provocou o cancelamento das ati-
vidades e o consequente fechamento da universidade, o trabalho de organização e 
catalogação também foi suspenso. Entretanto, o novo contexto tem favorecido as 
atividades de extensão de forma remota. Tendo em vista que o isolamento social 
exigiu adaptações, com novos meios e métodos de  trabalho, o projeto, desde junho 
de 2020, passou a divulgar suas ações na internet. Inicialmente, o site foi criado e em 
seguida foram criados perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, destacando-se 
esse último que tem chegado a números significativos de alcance de pessoas. 

Na série de publicações intitulada “Documentos da semana”, tem-se divulga-
do o acervo, com reproduções digitalizadas dos documentos e textos explicativos. 

2  Exceção ao conjunto documental do DCE/UFPel, o qual, como informado anteriormente, já foi catalogado e 
está disponível para consulta.
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Como foi destacado em um das publicações, não imagináva-se que uma pandemia 
surgiria com resultados tão trágicos, que até o final de agosto de 2020 já ceifou as 
vidas de mais de 121.515 pessoas no Brasil.3 As redes, no entanto, aproximaram 
as pessoas durante o isolamento, tornando-as próximas umas das outras, mesmo 
afastadas. De forma perseverante, os trabalhos presenciais serão retomados com os 
documentos e, nos próximos anos, o NDH/UFPel terá seus acervos documentais 
integralmente organizados, catalogados e disponíveis para todos, buscando, além de 
incentivar a pesquisa histórica acadêmica, também aproximar a comunidade daqui-
lo que é produzido e salvaguardado nesses espaços.
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O Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas – 
Professora Beatriz Loner é um dos projetos de extensão mais antigos ainda 

em atividade na instituição. Fundado em março de 1990, foi aprovado pelo Conse-
lho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPel (COCEPE), em abril 
do mesmo ano, como órgão de extensão em caráter permanente. Inicialmente, tinha 
como objetivo guardar e pesquisar documentos sobre a história da própria univer-
sidade (LONER; GILL, 2009). No entanto, as atividades tiveram sua ampliação ao 
agregar novos acervos e colaboradores com diferentes interesses de pesquisa. 

Hoje, o NDH é um espaço de ensino, pesquisa e extensão “reconhecido pela 
preservação de acervos vinculados à história do trabalho e dos trabalhadores” 
(KOSCHIER, 2019, p. 1). Dentre seus acervos vinculados a esta perspectiva, têm-

26
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-se as fichas de qualificação da Delegacia Regional do Trabalho4; o acervo da Fábrica 
Laneira5 e o Arquivo da Justiça do Trabalho, sobre o qual este texto discorrerá espe-
cificamente. Ainda, será abordada a experiência com a constituição do Laboratório 
de História Oral, que contém dezenas de entrevistas com trabalhadores.

Loner e Gill (2013) dividem as atividades do Núcleo em preservação de acer-
vos em suporte papel e outros materiais, prestação de serviços à comunidade e pro-
dução do saber. Na primeira, destaca-se o acervo da Delegacia Regional do Trabalho 
– RS, o da Fábrica Laneira e o acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas. Na segunda, 
enquadra-se 

[...] serviços de assessoria, montagem e organização de eventos, limpe-
za e reorganização de acervos, bem como treinamento em técnicas de 
preservação e acondicionamento de arquivos e material em suporte 
papel; além de treinamento na utilização da metodologia de história 
oral [...] (LONER; GILL, 2013, p. 252).

Nesse gênero de atividades, também estão os trabalhos de separação, organiza-
ção, higienização e classificação de acervos realizados pelos colaboradores do NDH, 
por exemplo, no Arquivo Histórico da Biblioteca Pública, no arquivo da Câmara Mu-
nicipal e no acervo do clube carnavalesco Fica Aí para ir dizendo (LONER; GILL, 
2013). Por fim, a produção de conhecimento dá-se a cada pesquisa desenvolvida a 
partir dos materiais salvaguardados pelo Núcleo ou em publicações realizadas pelos 
colaboradores, como o Dicionário de História de Pelotas6, publicado em 2010.

Trata-se, portanto, de um espaço multitarefas, a partir do qual são desenvol-
vidos inúmeros projetos, além do auxílio em programas da UFPel, como o Univer-
sidade Aberta à Pessoas Idosas (UNAPI), criado no ano de 2016. Foi no NDH, 
por exemplo, que já foram ofertadas duas cadeiras de História de Pelotas, além de 
oficinas sobre poesia e fotografia. De outra forma, é no NDH que são feitas várias 
das atividades relacionadas aos estágios curriculares do curso de Bacharelado, em 
disciplinas obrigatórias como Introdução ao Estudo de Acervos, oferecida já no 1º 
semestre do curso e Organização de Arquivos Históricos, no 2º semestre. 

4  O acervo da Delegacia Regional do Trabalho do RS é coordenado pelo professor Aristeu Lopes.
5  O acervo da Laneira chegou ao NDH no ano de 2010 e abriga documentos diversos sobre a fábrica, inaugurada 
em Pelotas entre os anos de 1948-1949, que fazia o tratamento da lã. 
6  LONER, Beatriz Ana; GILL, Lorena Almeida; MAGALHÃES, Mario Osorio. [Orgs.] Dicionário de História 
de Pelotas. Pelotas: Editora da UFPel, 2010.
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É a partir desse escopo de acervos e atividades que o NDH completa três déca-
das de existência. Os planos de eventos em comemoração a este marco, infelizmen-
te, foram interrompidos devido ao distanciamento social necessário no contexto da 
pandemia do novo coronavírus. Assim, foi necessário adaptar tanto as comemora-
ções como os trabalhos de rotina para a nova realidade de atividades remotas. 

Com a impossibilidade de atender ao público interno e externo de forma pre-
sencial ou sequer ter contato com a riquíssima diversidade de materiais lá preserva-
dos, tornou-se essencial buscar novas formas de manter as atividades do Núcleo de 
Documentação Histórica nos âmbitos de pesquisa, ensino e extensão. A primeira 
medida foi ampliar a presença digital, criando um perfil na rede social Instagram7, 
que mostrou ser um canal pertinente para a divulgação tanto da produção científica 
como das homenagens aos 30 anos. Ao completar apenas dois meses no ar, o perfil 
já contava com 780 seguidores8. 

O objetivo é criar conteúdos que possam aproximar a produção do conhe-
cimento histórico sobre Pelotas, Rio Grande do Sul e Brasil à comunidade. Des-
tacam-se dois formatos: jogos em formato “quiz”, desenvolvidos por diversos con-
tribuintes da comunidade acadêmica, tanto docentes como discentes, adaptados 
para a ferramenta enquete dos Stories do Instagram e também para a plataforma 
de formulários do Google; e publicações em linguagem acessível sobre os diferentes 
temas relacionados ao NDH, desde resumos de artigos publicados e verbetes do Di-
cionário de História de Pelotas até drops (textos curtos) com curiosidades históricas.

Especificamente sobre os jogos, enquanto este texto era escrito, já haviam sido 
publicados 10 deles, produzidos por diferentes colaboradores e com temáticas varia-
das: presidentes do Brasil, pela professora Lidiane Friderichs; religiões em Pelotas, 
pelo professor Mauro Dillmann; enfermidades em Pelotas, pela professora Lorena 
Gill; povoamento de Pelotas, também pela professora  Lorena Gill e professor Ra-
fael Milheira; escravizados em Pelotas, pela professora Natália Pinto; mulheres em 
Pelotas e no Brasil, pelas Doutorandas de História  Elisiane Chaves, Taiane Mendes 
e Silvana Moreira; ruas e passeios de Pelotas, organizado a partir de livro do profes-
sor Mario Osorio Magalhães; lazer em Pelotas, pela professora Dalila Muller; mu-
lheres na mídia, pela professora Danielle Gallindo Silva e a aluna de pós-graduação 

7  Além do novo perfil no Instagram (@ndh.ufpel), o Núcleo de Documentação Histórica também conta com 
uma página no Facebook (https://www.facebook.com/ndh25/).
8  Dado de 21 de agosto, quando o perfil completou dois meses no ar.
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Márcia Tavares Chico; e imprensa em Pelotas, organizado a partir do Dicionário de 
História de Pelotas, pela professora Lorena Gill. Se contarmos os acessos via Insta-
gram e Formulários do Google, os jogadores somavam 7529. 

Além de divulgar a produção de conhecimento desenvolvida no Núcleo de 
Documentação Histórica, ao longo de 2020 também estão sendo realizadas ativi-
dades em comemoração aos 30 anos de existência do Núcleo. Entre elas, a publica-
ção de vídeos com os depoimentos de diversos colaboradores que já passaram pelo 
NDH ou que ainda atuam neste espaço, como bolsistas, pesquisadores de pós-gra-
duação, técnicos administrativos e coordenadores de projetos. Por meio do perfil 
no Instagram, também, foram realizados sorteios de livros escritos ou organizados 
por membros no Núcleo, a fim de engajar a comunidade e divulgar esse material. 
Por fim, o evento online “O Acervo da Justiça do Trabalho e suas possibilidades de 
Pesquisa” igualmente faz parte da programação, contando com diferentes palestran-
tes ao longo de quatro encontros para tratar de assuntos relacionados a este acervo 
específico. Para o segundo semestre, ofertar-se-á um curso com as temáticas relacio-
nadas à escravidão e pós abolição, mundo dos trabalhadores e gênero ministrado 
por pessoas que já atuaram no NDH e, hoje, são professores universitários. 

A busca por alternativas para ampliar a proximidade do Núcleo com a comu-
nidade e manter as atividades, mesmo durante a quarentena, é um trabalho em an-
damento, já que a cada dia aprendem-se e descobrem-se novas possibilidades para 
atender o compromisso que temos com a extensão, o ensino e a pesquisa. 

Nos próximos tópicos, serão detalhadas outras práticas que têm sido desenvol-
vidas pelos bolsistas do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel no contexto 
de trabalho remoto.

Acervo da Justiça do Trabalho

O Acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, resguardado pelo NDH, é um 
dos mais completos dessa área. Sua documentação foi recebida no ano de 2005, 
em regime de comodato, do Memorial da Justiça do Trabalho, de Porto Alegre, e, 
atualmente, é composto por mais de 93 mil processos trabalhistas, os quais abarcam 
o período temporal de 1936 e 1998 (LONER; GILL, 2009).

9   Dado de 30 de agosto de 2020.
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Em um primeiro momento, os dados desses processos restringiam-se à um do-
cumento em formato de planilha Excel, concedido pelo próprio Memorial, con-
tendo informações mais amplas, como: reclamante e reclamado, ano de ingresso da 
ação, número do processo e o lote onde está acondicionado (KOSCHIER, 2019, 
p. 9). Entretanto, com a intenção de construir uma melhor organização e maior de-
talhamento das informações, no ano de 2016 foi desenvolvido um Banco de Dados 
disponibilizado online10.

Nesse sentido, o trabalho que vem sendo realizado é o preenchimento dos re-
sumos dos processos no Banco de Dados. Para isso, é necessário realizar a leitura 
do documento e, então,  executar o preenchimento das informações, isto é, digitar 
o número do processo (esse número também é registrado, fisicamente, na capa do 
documento), o número da caixa onde o material está acomodado, data do início 
e do final da ação, tipo de demandante (empregador ou empregado) tipo da ação 
(individual ou plúrima, quando há mais de um demandante), nome do juiz, resul-
tado (procedente, procedente em parte, improcedente, cancelado/arquivado) e, fi-
nalmente, a descrição. Esta, que é, basicamente, um resumo do processo, contendo 
o nome do reclamante (e, quando consta no documento, informações adicionais 
como: estado civil e  nacionalidade); o nome do reclamado; o motivo da demanda 
e o que está sendo pleiteado; a defesa — mediada pela fala do juiz e/ou dos repre-
sentantes — e o resultado final. Atualmente, o Banco de Dados conta com 3 mil 
processos resumidos e digitados, indo até o ano de 1954.

Sobretudo, mais do que isso, atuar, a partir desse acervo, é lidar com memórias 
e histórias que, individualmente ou de maneira coletiva, constroem narrativas sobre 
as dificuldades da vida cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras. Por conta disso, a 
continuidade do preenchimento do Banco de Dados, cujo acesso é irrestrito, faz-se 
extremamente necessária, uma vez que facilita a busca de informações dos proces-
sos, seja por parte da população, seja por parte do pesquisador.

A comunidade em geral costuma consultar a documentação em que foram 
requerentes ou requeridas, na intenção de atestar vínculo empregatício, e, dessa 
forma, exigir seus direitos, seja para a contagem de tempo de aposentadoria, como 
para ações de insalubridade. De outra forma, recentemente, pessoas têm buscado 
os processos visando obter dupla cidadania, a partir dos documentos anexos aos 
processos. Além disso, o acervo também é alvo de diferentes abordagens de pesqui-

10  Para maiores informações: http://bancodedadosndh.com.br/. Acesso em 26 de agosto de 2020. 

http://bancodedadosndh.com.br/
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sa, algumas já realizadas e outras em desenvolvimento, enfocando temáticas como: 
saúde e doença, gênero, ofícios, profissões em extinção, dentre outros.

Contudo, é importante a contextualização, e no atual momento, de isolamen-
to social devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o trabalho vem sendo 
adaptado para ser feito longe do acervo físico e isso se mostra um desafio no qual a 
busca por novas formas para seu funcionamento e administração de tarefas são fei-
tas com intensidade. Nesse sentido, o ofício de digitação foi interrompido, porém, 
rearranjado para que se pudesse continuar tendo contato com a documentação, 
mesmo que de forma indireta. Para a feitura desse procedimento, está sendo realiza-
do uma tentativa de padronização dos resumos do Banco de Dados, que se justifica, 
pois nos resumos, elaborados por diferentes pessoas no decorrer do tempo, conse-
quentemente, foram adotadas metodologias distintas, de forma que agora busca-se 
por uma certa unidade na maneira de contar cada uma das histórias. Portanto, estão 
sendo arrumados os erros de digitação, buscando uma padronização na forma escri-
ta e anotando-se informações faltantes para que possam ser acrescentadas posterior-
mente, no momento em que for possível consultar, fisicamente, esses documentos.

Uma outra tarefa que passou-se a desenvolver consta em analisar 280 processos 
relacionados à cidade de Pelotas, resguardados no Memorial da Justiça do Trabalho, 
de forma digital. Todos os processos foram digitalizados, página a página, de modo 
que possam ser observados quanto às demandas, resultados, empresas com as quais 
se vinculam, dentre outras informações, como advogados e requerentes. Os proces-
sos envolvem 577 homens e 116 mulheres. 

Outra forma de adaptação das atividades do núcleo diante do isolamento so-
cial se deu, conforme já dito, por meio do evento online “O acervo da Justiça do 
Trabalho em Pelotas e suas possibilidades de pesquisa” que foi apresentado durante 
o mês de agosto na plataforma digital da UFPel e contou com quatro módulos, trin-
ta e oito inscritos e conferiu certificado de vinte horas aos participantes. A intenção 
do curso foi divulgar o acervo, além de ressaltar a importância da documentação 
disponível para consulta, especialmente junto aos alunos da História e do Direito.

O Laboratório de História Oral (LaHO)

O Laboratório de História Oral (LaHO) é um espaço que relaciona-se à his-
tória do tempo presente, tendo sido fundado no ano de 2010.  Trata-se de um dos 
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laboratórios do NDH, a partir do qual são resguardadas 170 entrevistas realizadas, 
obtidas por meio da utilização da metodologia de História Oral.

Todo o trabalho vincula-se aos conceitos de memória e identidade, que estão 
absolutamente relacionados. Conforme Candau (2011, p. 19): “Não há busca iden-
titária sem memória e, inversamente, a busca memorial é sempre acompanhada de 
um sentimento de identidade, pelo menos individualmente”.

A maioria das entrevistas foram feitas a partir de projetos que se vinculam à 
chamada História Oral Temática, ou seja, os narradores eram escolhidos tendo em 
vista o assunto principal da abordagem. Para Meihy e Seawright (2020, p. 69): “A 
história oral temática é, dos gêneros narrativos em história oral, a forma que mais se 
presta às análises que confrontam opiniões ou vistas diferentes de um mesmo ponto 
ou assunto”. Dentre os projetos vinculados à essa história temática se tem: Recons-
trução da Memória Histórica da UFPel; Colonos da Palma: a individualização do 
coletivo; Os judeus em Pelotas, RS: da perseguição ao estabelecimento; Clubes car-
navalescos negros em Pelotas; Histórias de uma doença e de seus enfermos e À beira 
da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de desaparecer. 
De todos os projetos já construídos, o último, que trata sobre ofícios e profissões 
que estão se transformando, é o mais longevo, construído a partir das narrativas 
de sapateiros, alfaiates, benzedores, pescadores artesanais, motorneiros, relojoeiros, 
dentre outros. No laboratório há um único projeto vinculado à História de Vida, 
o qual intitula-se Memórias da Cidade de Pelotas: Pelotas através da voz de seus 
moradores. Neste caso, os encontros com os narradores foram vários, a exemplo, 
destaca-se a conversa com o escritor Aldyr Schlee, para a qual foram necessários 
quatro encontros presenciais, à época. Além dos projetos já citados, o laboratório 
conta com uma seção denominada “Outros” para entrevistas sem projeto específico. 

Os suportes existentes são: papel, — a partir de entrevistas impressas, dati-
lografadas e manuscritas —; fitas cassete, CDs, DVDs, áudios em computadores. 
Esses suportes, portanto, constituem o acervo que é organizado a partir de fundo, 
seção e subseção, seguindo as normas de arquivística. Os fundos foram divididos em 
dois: História Oral de vida (HOV) e História Oral temática (HOT). As seções são 
os projetos e, as subseções, os entrevistados. 

No que refere-se ao seu espaço digital, tem-se a página do Laboratório de His-
tória Oral - UFPel11, sediada no WordPress da mencionada instituição, que conta 

11   Site do Laboratório de História Oral do NDH, disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/laboratorio-de-

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/laboratorio-de-historia-oral/
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com seis abas: “Apresentação”, que visa discorrer sobre a trajetória do LaHO, suas 
atividades e projetos; “Projetos”, que descreve os diferentes estudos já efetuados; 
“Acervo”, onde encontram-se os resumos das entrevistas e pode-se solicitá-los via 
e-mail; “Contribua”, espaço no qual é possível doar entrevistas feitas para diferentes 
trabalhos; e “Publicações”, a partir da qual constam artigos, capítulos de livros, dis-
sertações e teses feitas sob o viés da metodologia de história oral.

É importante destacar que a aba “Acervo” se encontra em constante constru-
ção, pois diversas entrevistas ainda serão realizadas, bem como outras poderão ser 
doadas. Além disso, nem todas as entrevistas contam com resumos, trabalho em 
andamento em formato remoto, no momento da pandemia de covid-19.

A estratégia de divulgação via solicitação direta por e-mail é pensada de forma 
a se ter cuidado com a forma como as entrevistas serão usadas, já que, a partir das 
informações constantes nos relatos, constam vários dados pessoais. Portanto, para 
que o pesquisador tenha acesso ao material, precisa cadastrar-se e preencher um ter-
mo de uso.

O trabalho do LaHO é importante, pois visa resguardar as memórias de pes-
soas comuns, que auxiliam na compreensão de vivências e saberes, a partir de dife-
rentes perspectivas. A compreensão da memória é essencial, tendo em vista que ela 
é uma construção do depoente, o qual baseia-se em fatos acontecidos no passado, 
reatualizados no presente e que reportam, muitas vezes, aspirações futuras. Com a 
compreensão dessa subjetividade é possível observar traços de identidade do sujeito.

Trabalhar com história oral é permitir a construção de uma história do tem-
po presente ancorada em uma visão mais democrática e social, na qual cada pessoa 
tem um papel fundamental, não sendo apenas objeto/espectador, mas também ator 
ativo da história. No espaço, busca-se reconstruir as memórias de um professor12; 
de um consertador de guarda-chuvas13; de um cartunista14 que trabalhou para a 
Disney; da benzedeira15 que rezou e cuidou as de diferentes pessoas;  da visitadora 
sanitária16 que atuou em Pelotas e de tantos outros homens e mulheres que, a partir 
de suas trajetórias cotidianas, travaram lutas pela sua sobrevivência.

-historia-oral/. Acesso em 31 de agosto de 2020. 
12   Luiz Magno D’ávila Bonini, professor de história no colégio Pelotense e historiador.
13   Roberto Escobar, consertador de guarda-chuvas, pequenas máquinas e brinquedos.
14   Renato Canini, ilustrador e cartunista do personagem Zé Carioca.
15   Maria Amaro, benzedeira que faz utilização de lesmas no processo de cura da bronquite.
16   Clara Keiserman, visitadora sanitária na cidade de Pelotas. 

https://wp.ufpel.edu.br/ndh/laboratorio-de-historia-oral/
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Considerações finais

A partir das mudanças no cotidiano trazidas com a pandemia do novo coro-
navírus, foi preciso construir novas formas de atuar no Núcleo de Documentação 
Histórica, especialmente com relação à comunidade externa. Dessa forma, várias 
atividades vêm sendo disponibilizadas, acessadas e comentadas, o que demonstra a 
receptividade que a comunidade possui em relação aos estudos realizados pela equi-
pe do NDH. Tal fato pode ser demonstrado, por exemplo, pela publicação intitula-
da Dicionário de História de Pelotas lançada no ano de 2010, em formato ebook, e 
que, hoje, já conta com quase 12 mil downloads17.

Apesar dos desafios impostos pelo isolamento social, o Núcleo conseguiu esta-
belecer formas de adaptar-se ao momento, através de jogos, de conteúdos publica-
dos nas redes sociais e de ofertas de cursos online. No meio digital, ainda precisam 
ser citadas as atividades que celebram os 30 anos do NDH, com 30 vídeos de pro-
fissionais que, em poucos minutos de filmagem, relatam suas experiências com o 
Núcleo. Além das atividades de extensão, a pesquisa também está em continuidade 
de produção; especialmente a que se relaciona aos ofícios e profissões que estão em 
vias de desaparecer, levando em consideração as transformações socias, econômicas 
e tecnológicas. O acervo da Justiça do Trabalho mantém suas atividades de forma 
remota, padronizando os resumos do banco de dados online e analisando os pro-
cessos que foram digitalizados pelo Memorial. Já o LaHO, busca facilitar o acesso à 
informação por meio da página do laboratório, realizando o resumo de entrevistas e 
disponibilizando-as à comunidade. 

Diante disso, torna-se possível afirmar que a implementação de novas alterna-
tivas para criar uma proximidade digital com a comunidade tem se mostrado eficaz, 
atendendo a um público variado e dedicando-se a manter uma conexão entre as me-
mórias e diferentes histórias do povo pelotense com auxílio do acervo disponibiliza-
do pelo Núcleo. Apesar das dificuldades ocasionadas pelo distanciamento, o NDH 
está conseguindo manter a sua missão de continuar promovendo importantes estu-
dos, que priorizem o diálogo tanto com a comunidade interna quanto com a externa.

17  Dados do dia 31 de agosto de 2020. 
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Beatriz Ana Loner

Esperamos que os leitores e as leitoras usufruam 
do material publicado que, certamente, é inspi-
rador. O NDH começou lá em 1990 a partir da 

uma ideia de uma professora, a Bia, como carinhosa-
mente a chamamos, que, de uma forma um pouco so-
litária, buscava construir o espaço. Nas lembranças de 
quem conviveu com ela, naquele período, aparece uma 
figura incansável, primeiro pela busca de documentos 
da própria universidade e depois por vários acervos que 
foram sendo incorporados com o passar do tempo. E 
o NDH segue assim, como pretendia a Bia, aberto aos 
que chegam, solidário aos que estão, sempre com von-
tade de construir novas histórias e memórias. Que ve-
nham, portanto, as próximas décadas. Estamos com os 
corações abertos para viver tudo de novo.
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