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RESUMO

Essa  pesquisa  teve  como  objetivo  promover  ações  pedagógicas  que  possibilitassem

decolonizar as aulas de História através do engajamento coletivo na construção de histórias e

memórias de um território negro e periférico da cidade de Porto Alegre, território esse que é

marcado por grandes índices de pobreza, estigmatização e silenciamento sobre sua história.

Para isso desenvolvi um percurso metodológico inspirado na Investigação-Ação Participativa,

na Educação Popular e na Reconstrução Coletiva da História, por onde eu e um grupo de

estudantes  das  séries  finais  do  ensino  fundamental  produzimos  coletivamente  histórias  e

reflexões sobre o passado local a partir da análise de documentos históricos e registros de

memórias  de  moradores  do  território  que  foram  compartilhadas  em  rodas  de  memórias,

encontros em que os participantes da pesquisa conversaram sobre suas lembranças a respeito

de diferentes acontecimentos do passado no território. Com esse trabalho realizado a partir de

memórias  foram visibilizadas  uma diversidade das  experiências,  vivências,  sociabilidades,

desejos,  lutas,  derrotas  e  conquistas,  sem que  com isso  fossem silenciados  os  processos

violentos que marcaram e continuam marcando a identidade e os corpos das pessoas deste

lugar, processos esses que foram analisados e relacionado à história da cidade, do país e do

mundo ao longo da pesquisa com os estudantes. Dessa maneira, a pesquisa permitiu concluir

que as memórias do local, produzidas e compartilhadas em roda, são meios potentes para a

construção não somente de um saber  histórico  escolar  decolonizado,  mas também para  a

produção de afetos, laços sociais e protagonismo, o que abre possibilidades para a superação

de um ensino baseado na transposição didática e no acúmulo individual de conhecimentos.

Palavras chaves: Ensino de História. História local. Educação popular. Pedagogias 

decoloniais. Memória.



ABSTRACT

This research aimed to promote pedagogical actions that could decolonize History lessons

through collective engagement in the construction of stories and memories of a black and

peripheral  territory in  the city  of  Porto Alegre.  This  territory  is  marked by high rates  of

poverty,  stigmatization  and  silencing  over  their  history.  To  do  this,  I  developed  a

methodological  path  inspired  by  Participatory  Action  Research,  Popular  Education  and

Collective Reconstruction of History. A group of students in the final grades of middle school

and I  collectively produced stories  and reflections  on the local  past  from the  analysis  of

historical documents and records of memories of residents of the territory, which were shared

in memory circles, meetings in which the research participants talked about their memories of

different events in the past in the territory. Based on memories, this study made visible a

diversity of experiences, sociabilities, desires, struggles, defeats, and achievements, without

silencing the violent processes that marked and continue to mark the identity and bodies of the

local  people.  These  processes  were  analyzed throughout  the  research  conducted  with  the

students by relating them to the history of the city, of the country and of the world. In this

way, It was possible to conclude that the local memories, produced and shared in a circle, are

powerful means for the construction of a decolonized school history knowledge and also for

the  production  of  affections,  social  ties  and  protagonism,  which  opens  possibilities  to

overcome  a  way  of  teaching  based  on  didactic  transposition  and  individual  knowledge

accumulation.

Keywords:  History  Education.  Local  History.  Popular  Education.  Decolonial  Pedagogies.

Memory.
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1 INTRODUÇÃO

Era  março  de  2018  quando  eu  entrava  pela  primeira  vez  em uma  turma  de  C20

(correspondente ao 8º ano) da Escola de Ensino Fundamental Deputado Marcírio Goulart

Loureiro, mais conhecida como Escola Marcírio, da rede municipal de Porto Alegre. Eu havia

ingressado na rede em setembro do ano anterior, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da

mesma instituição. A transferência no ano seguinte para o turno da manhã, onde trabalharia

com as séries finais do ensino fundamental,  me provocava certa ansiedade: trabalhar com

adolescentes é sempre desafiador. Eles nos desafiam, desafiam o mundo, mas também podem

ser afetivos e curiosos. Nesse primeiro encontro, após uma dinâmica preparada especialmente

para o momento, através da qual os estudantes deveriam me conhecer por meio de objetos

pessoais (fotografias, cdrs, livros, ingressos de shows, de teatro, cartões postais, etc.), tivemos

uma breve conversa sobre a História como campo de conhecimento, sobre fontes históricas,

sobre seus usos e as dificuldades de trabalharmos com elas. Os estudantes estavam curiosos

com  o  novo  professor  de  História,  que  não  havia  nascido  no  Rio  Grande  do  Sul,  e

apresentavam um comportamento bastante diverso: alguns examinavam atentos tudo que eu

falava, outros me faziam perguntas de todo o tipo, sobretudo sobre a minha vida pessoal, o

que gerava aproximações, notadas em suas falas, entre as minhas experiências pessoais e as

deles. Outro comportamento que surgiu, e como é de costume entre adolescentes, eram as

provocações  e  os  testes  com  o  professor  novo:  alguns  estudantes  evocavam,  em  alguns

momentos, uma performática da violência, bem como faziam gestos e usavam gírias, talvez

no intuito de me intimidar ou talvez querendo quebrar o gelo e buscar aproximações com o

homem que chegava pela primeira vez no espaço. Enfim, não me intimidei, os meninos e as

meninas faziam o que faziam de maneira bem humorada e de alguma maneira que para mim

parecia  respeitosa.  Como eu fui  descobrir  depois,  o  comportamento da turma onde entrei

primeiro seria repetido nas outras três do mesmo ano, com algumas variações.

Depois de chegarmos a algumas conclusões sobre a “ciência histórica”, partimos da

minha história pessoal e a entrecruzamos com as deles, principalmente quando tratamos das

nossas  infâncias  e  adolescências.  Falamos  da  escola,  das  brincadeiras,  das  ruas,  enfim,

comparamos o que é ser jovem hoje e o que era ser jovem nas décadas de 1980 e 1990.

Comparamos o que é ser jovem na periferia de Porto Alegre e o que era ser jovem na periferia

de  São  Paulo,  onde  passei  parte  da  minha  infância  e  da  minha  adolescência,  mais

especificamente entre a Vila Santa Catarina, onde morei por mais tempo, o Jabaquara e a
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Cidade Ademar,  onde moravam também a minha avó, tios e tias, bairros de classe média

baixa, entre extremos.

Com o intuito de me aproximar um pouco mais das histórias das gurias e dos guris que

estava conhecendo, perguntei para a turma se alguém sabia alguma coisa sobre a história do

bairro. Apesar de já ter trabalhado em uma escola estadual próxima dali o tempo que  nela

fiquei  foi  curto,  impossibilitando  um conhecimento  maior  sobre  o  território.  Eu já  havia

trabalhado  também  por  um  tempo  considerável  em  outras  escolas  na  região  da  grande

Partenon, mas na parte de baixo, em locais próximos à Avenida Bento Gonçalves. O meu

conhecimento  sobre  a  vida  no  morro,  na  parte  de  cima,  provinha  dos  relatos  de  alguns

estudantes com quem convivia nas escolas de baixo e que se misturavam aos relatos daqueles

que viviam embaixo. E havia diferenças.

Entre  várias  respostas  a  pergunta  que  fiz  sobre  o  bairro,  e  em meio  a  um quase

uníssono “não”, e após um breve momento de silêncio geral, um menino que sentava ao fundo

da sala, e que eu não lembro quem foi, lançou no espaço compartilhado por nós, de maneira

tímida e quase engolindo o que falava, uma resposta que a princípio para mim parecia sem

pretensões e que eu guardei comigo, mas sem entender muito bem o motivo:

— Eu nem sabia que o bairro tinha história!

Minha resposta possivelmente não o satisfez. Eu disse que tinha história sim, mas que

sobre o bairro eu sabia pouco, mas que procuraria saber mais. Porém, o desconhecimento,

tanto meu quanto dos estudantes a respeito da história desse lugar, foi a provocação inicial, foi

o que me mobilizou a iniciar  esta  pesquisa.  Daí derivaram alguns questionamentos: onde

buscar a história desse lugar? Para que promover o Ensino da História desse lugar? Como

abordar esse tema em sala de aula? Por que o ensino de História, via de regra, não aborda a

história local?

Uma breve pesquisa sobre a história do local onde está situada a escola, num primeiro,

momento revelou o que eu já suspeitava, que a historiografia de Porto Alegre normalmente se

dedicou a escrever sobre o seu atual Centro, origem da ocupação da cidade, a ocupação dos

bairros em seu entorno e daí em diante, com maior escassez, sobre a expansão da ocupação

urbana em torno de equipamentos tais como avenidas e linhas de bonde. Sobre as regiões

geograficamente mais afastadas, são poucos os registros. É como se essa história tivesse sido

esquecida,  negligenciada,  silenciada  pela  historiografia  que  trata  de  Porto  Alegre.  Como

compreender essa ausência? Vejamos inicialmente quem está ausente. Vejamos o problema a

partir do local onde está inserida a escola.
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Esse local onde está a Escola Marcírio é considerado periférico em relação ao centro

de Porto Alegre.  Periferia é aqui entendida, conforme sugere Rosalina Burgos, não somente

desde a  perspectiva de uma geografia  mais  tradicional,  como região afastada do centro –

apesar da lógica histórica de expulsão dos pobres das zonas urbanizadas, o que produziu para

ela o “atributo do fora, do distante” - mas fundamentalmente como “negatividade do urbano”,

como “condição socioespacial da pobreza.” (BURGOS, 2008, p. 39-40).

E escola está inserida na região do Partenon e recebe estudantes dos bairros Coronel

Aparício Borges, São José e Vila João Pessoa. São bairros com renda familiar baixa, bairros

com defasagem de saneamento básico, problemas no abastecimento de água e luz elétrica. É

comum faltar luz e água por diversos dias na região. Como em outros bairros, nesse onde está

a escola Marcírio vivem pessoas pobres, pessoas que saíram de outros bairros e de outras

cidades para ali se instalarem, trabalhadores do campo empobrecidos que viram na migração

para Porto Alegre a possibilidade de fazer a vida. São bairros com destacado percentual de

moradores negros se comparados ao restante da cidade, bairros com grande concentração de

terreiros de religiões de matriz africana, como indica Tiago Rech (2012).

Pela perspectiva que se toma nessa pesquisa essa ausência não ocorreu por acaso. Ela

faz parte de um conjunto de produções de silenciamentos que por vezes não são notados, por

vezes  são  tratados  com  desatenção  e  por  vezes  são  objetivamente  produzidos.  Para  o

historiador e educador popular colombiano Alfonso Torres Carrillo (2003), através de uma

política deliberada de esquecimento, extirpação ou acomodação da presença de determinados

grupos das histórias oficiais, uma infinidade de fontes subalternas de saber e comunicação

sobre o passado coletivo,  tais  como literatura,  tradição oral  e  memórias  populares,  foram

sendo deslegitimadas  no  percurso  do  tempo.  A razão  para  tal,  segundo esse  autor  é  que

durante muito tempo essas fontes foram consideradas como não científicas, não históricas.

Com isso, negou-se aos grupos subalternizados seu caráter de sujeitos históricos.

O problema do silenciamento não é novidade para quem se dedica a pensar a História

e o ensino de História. Porém, o debate a seu respeito tem se intensificado nos últimos anos,

sobretudo devido às novas formas de controle da vida escolar e universitária que se dão por

mecanismos dos mais diversos em níveis global e locais, entre os quais, podemos destacar: a

redução do que se ensina para desenvolver habilidades e competências, o que é continuidade

das ideias tecnicistas dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidas desde os anos

1960, inclusive no âmbito das Ciências Humanas; a padronização dos sistemas de avaliação,

de materiais didáticos, formas de ensino, conteúdos e objetivos que visam homogeneizar o

que se ensina e o que se aprende em todo território brasileiro, principalmente na educação
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básica; a elaboração de um currículo pretensamente imparcial e neutro, como observado nos

debates  que levaram a  produção da  terceira  versão  da Base  Comum Curricular  Nacional

(CAIMI,  2016;  PEREIRA;  RODRIGUES,  2018);  e  os  constantes  avanços  de  grupos

conservadores que buscam controlar o ensino, o que no Brasil é protagonizado pelo infame

movimento Escola Sem Partido1 (SEFFNER, 2020).

A última versão da Base Nacional Curricular Comum para o Ensino de História é

nesse  sentido  emblemática.  A partir  do  entendimento  do  currículo  como  um  campo  de

disputas (SILVA, 2005), é possível perceber na versão homologada que as relações de poder

atualmente têm pesado em prol de grupos que defendem um ensino conteudista, tecnicista e

utilitário.  Conforme Nilton  Pereira  e  Mara  Rodrigues  (2018),  tal  postura  se  apresenta  de

diferentes  maneiras:  impõe-se  novamente  uma  lista  de  conteúdos  e  um  conjunto  de

competências e habilidades pré-estabelecidas; os mecanismos de produção de conhecimentos

não dialogam com a memória e com os saberes dos estudantes, das comunidades onde eles

vivem e nem com as memórias e as experiência dos professores e professoras do país;  o

Ensino de História é mais uma vez tomado como uma simplificação dos saberes da ciência de

referência; esvazia-se o ensino de história do seu potencial crítico sobre as temporalidades,

narrativas e identidades dominantes; os fatos históricos acabam por serem enclausurados em

um  passado  distante  e  passível  de  ser  analisado  friamente  (BRASIL,  2017;  PEREIRA;

RODRIGUES, 2018).

O que se percebe então é que essas características presentes na BNCC e os outros

mecanismos  de  controle  sobre  a  educação  podem  ser  enquadrados  em  uma  perspectiva

política,  apesar  das  inúmeras  tentativas  de caracterizar  esse novo movimento  educacional

como algo neutro e técnico, denominada neoliberalismo2, por onde se busca impor a todas as

sociedades do globo e a todas as relações sociais a lógica do mercado determinada por e a

serviço  de  grandes  corporações  multinacionais  com o objetivo  de  produzir  subjetividades

competitivas,  produtivas  e  submissas,  dóceis,  bem  como  uma  ordem  social  considerada,

segundo Edgardo Lander, não apenas como a desejável, mas também como a única ordem

possível,  pois naturalizada pelo projeto de modernidade que se pretende. Encontramo-nos,

então, “[...]  numa linha de chegada, sociedade sem ideologias,  modelo civilizatório único,

1 Tal projeto, colocado em debate em Câmaras Municipais, Estaduais e na Câmara Federal, apesar de aprovado
em diversos municípios do país, foi arquivado em 11 de dezembro de 2018 na comissão especial da Câmara
Federal criada para sua discussão.

2 Sobre o neoliberalismo e a “fábrica do sujeito neoliberal”, ver especialmente A nova razão do mundo: ensaio
sobre a sociedade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016). 
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globalizado,  universal,  que  torna  desnecessária  a  política,  na  medida  em  que  já  não  há

alternativas possíveis a este modo de vida” (LANDER, 2005, p. 8).

E  a  História,  assim  como  o  ensino  de  História,  parecem  caminhar,  quando  não

refletido e problematizado, nesse curso, em uma direção única, negando outras possibilidades

de existências e experiências individuais e coletivas. O progresso acima de tudo, acima de

outras formas de experiências, de outras formas de vida, humanas e não humanas, acima de

outras possibilidades de existência. Para o sociólogo Boaventura de Souza Santos, a exclusão,

ou melhor,  as  diferentes  formas  de exclusão  de alguns é  parte  constituinte  do projeto  de

modernidade que é produzido historicamente. Ou seja:

[...] a exclusão torna-se simultaneamente radical e inexistente, uma vez que seres
sub-humanos  não  são  considerados  sequer  candidatos  à  inclusão  social.  A
humanidade moderna não se concebe sem uma subumanidade moderna. A negação
de uma parte da humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição
para que a outra parte da humanidade se afirme como universal  (SANTOS, 2010, p.
38-39).

Entretanto, observando o problema sob uma perspectiva histórica, entende-se que o

modo de ser e estar em sociedade defendidos pelo neoliberalismo também não é novidade. Tal

forma  de  vida,  limpa  das  tensões  sociais,  das  contradições,  tendências  e  outras  opções

civilizatórias, se constituiu ao longo do tempo desde o surgimento da noção de modernidade,

buscando adaptar-se às correlações de força e aos conflitos de momento, sejam eles locais ou

globais, no intuito de ser imposto e entendido como natural, e para isso usando de diferentes

formas  de violência  físicas  e  epistêmicas,  eliminando indivíduos,  grupos  sociais,  crenças,

saberes  e  práticas  que  desestabilizavam  e  ameaçavam  as  pretensões  totalizantes  e

homogeneizadoras da cultura capitalista liberal eurocêntrica.

Se há, então, uma busca por homogeneização, a academia e a escola tornam-se lócus

de grande importância no agenciamento e  produção dessas novas subjetividades.  Desde o

surgimento  da  escola  moderna,  a  padronização  e  o  controle  sempre  foram  elementos

importantes  para  se  alcançar  os  objetivos  almejados  a  partir  da  produção  dessas

subjetividades3.  Para  Santiago  Castro-Gómez  (2005,  p.  81),  a  escola  e  as  políticas

educacionais,  bem  como  outras  instituições  (as  constituições,  o  direito,  os  hospitais,  as

prisões,  etc.),  foram “definidas  pelo  imperativo  jurídico  da  ‘modernização’,  ou seja,  pela

3 Para auxiliar a compreender esse processo de escolarização, ver o documentário  Escolarizando o mundo: o
último fardo do homem branco  (Schooling the World: The White Man's Last Burden), produzido por Carol
Black e lançado em 2010.
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necessidade de disciplinar as paixões e orientá-las ao benefício da coletividade através do

trabalho.”.

Nessa  lógica  de  modernização,  desempenharam  papéis  fundamentais  a  ideia  de

urbanidade e  a educação cívica,  separando “[...]  o fraque da ralé,  a limpeza da sujeira,  a

capital das províncias, a república da colônia, a civilização da barbárie” (CASTRO-GÓMEZ,

2005, p. 82), e o centro urbano da periferia suburbanizada, podemos acrescentar.

Os termos usados por Santiago Castro-Gómez são semelhantes àqueles adotados pelo

martinicano Frantz Fanon em sua análise sobre a violência colonial. Para ele “[...]  o mundo

colonizado é um mundo cindido em dois.” (FANON, 1968, p. 28).   Uma cidade, um lugar

sólido,  de  pedra  e  ferro,  iluminado,  asfaltado,  saciado,  indolente,  onde  o  ventre  está

permanentemente repleto de boas coisas, é um mundo dos brancos, o mundo dos colonos e de

seus herdeiros. Já o outro lugar:

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a médina,
a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce
não importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, não importa de
quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sôbre os outros,  as
casas umas sóbre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta
de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade
acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma
cidade de árabes. O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é um olhar
de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de posse. Tôdas as modalidades de posse:
sentar-se à mesa do colono, deitar-se no leito do colono, com a mulher dêste, se
possível.  O colonizado é um invejoso. O colono sabe disto;  surpreendendo-lhe o
olhar, constata amargamente, mas sempre alerta: "Êles querem tomar o nosso lugar."
É verdade, não há um colonizado que não sonhe pelo menos uma vez por dia em se
instalar no lugar do colono (FANON, 1968, p. 29).

Para  tal  separação,  formas  diversas  foram  usadas:  a  letra  escrita,  o  idioma,  a

constituição e as leis, os mapas, os tratados, as escolas, as Ciências Sociais, incluindo aqui a

História, e tantas outras regras e taxonomias através das quais foi inventada a cidadania, ou

seja, a criação de “um campo de identidades homogêneas”, identidades forjadas sob a luz dos

Estados Nacionais, cujo objetivo seria o de tornar-se:

[...] ‘viável o projeto moderno da governamentalidade’4 [...] a invenção da cidadania
e a invenção do outro se encontram geneticamente relacionados. Criar a identidade
do cidadão moderno na América Latina implicava gerar uma contraluz a partir da
qual essa identidade pudesse ser medida e afirmada como tal  (CASTRO-GÓMEZ,
2005, p. 81-82).

4 Parece que Santiago Castro-Gómez utiliza-se do termo governamentalidade no sentido que é dado por Michel
Foucault, como técnicas e procedimentos destinados a dirigir a conduta dos indivíduos, em domínios como a
escola, o exército, a fábrica, os hospitais, prisões, hospícios etc. (FOUCAULT, 2006, p. 281-305).
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Assim, a  construção do cidadão civilizado,  racional,  requereu a  construção de sua

contrapartida, o bárbaro, o louco, o índio, o negro, o desadaptado, o preso, o indigente, o

pobre, a mulher, os outros, ou seja, todos aqueles impossíveis de serem enquadrados como

iguais dentro de uma sociedade hierarquicamente estruturada para manter relações de poder,

de exploração, legitimadas dessa maneira pela diferença estabelecida desde a colonização e

mantida pela colonialidade que se dá, conforme nos indica Nelson Maldonado-Torres (2007),

nos âmbitos do poder, do saber e do ser até hoje.

Essa separação, como se percebe na vida cotidiana ocorre de forma violenta. Pois,

violência é aqui tomada não como algo natural, como algo específico de uma determinada

realidade social, ou na forma de uma violência de um grupo social sobre outros, mas sim sob

uma perspectiva decolonial5, ou seja, sob a perspectiva que entende as diferentes formas de

violência  desde uma matriz  colonial.  Entende-se aqui,  então,  que  a  violência  gerada pela

colonização não cessou com as lutas e os processos de independências latino-americanos.

Pelo contrário, a violência se mantém com a colonialidade que é aqui entendida como a outra

face necessária para o surgimento e manutenção da modernidade europeia e da globalização.

Esses são processos que criaram, desde a colonização iniciada no século XV, uma violenta

divisão no mundo, hierarquizando povos e culturas, tomando uns como referência, o norte

global do homem branco, heterossexual, cristão, e silenciando, dispensando, subalternizando e

excluindo  a  outra  parte,  o  sul  global  indígena  e  negro,  cuja  posição  subalternizada  é  o

contraponto necessário da dominação de uns sobre outros (MALDONADO-TORRES, 2008).

Boaventura de Souza Santos (2010), ao caracterizar o pensamento moderno, o define

como um pensamento abissal, pois estabelece uma série de distinções visíveis e invisíveis por

meio de uma linha que separa o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”, jogando

para o outro lado, o lado da invisibilidade e da negação, saberes, experiências e pessoas, que

em comparação com os deste lado, os humanos, tornam-se sub-humanos, os Outros do mundo

moderno. Para ele as linhas abissais:

5 Nelson Maldonado-Torres (2008, p. 66) refere-se à necessidade de se realizar um giro decolonial, o que para
ele refere-se: “en primer lugar, a la percepción de que las formas de poder modernas han producido y ocultado
la creación de tecnologías de la muerte que afectan de forma diferencial a distintas comunidades y sujetos. Este
también se refere al  reconocimiento de que las formas de poder coloniales son múltiples, y que tanto los
conocimientos como la experiencia vivida de los sujetos que más han estado marcados por el proyecto de
muerte y deshumanización modernos son altamente relevantes para entender las formas modernas de poder y
para proveer alternativas a las mismas. En este sentido, no se trata de una sola gramática de la descolonización,
ni de un solo ideal de un mundo descolonizado. El concepto de giro des-colonial en su expresión más básica
busca  poner  en  el  centro  del  debate  la  cuestión  de  la  colonización  como componente  constitutivo  de  la
modernidad, y la descolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que
plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser, y conocer”.
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[...] são traçadas tanto no sentido literal quanto no metafórico. No sentido literal, são
linhas que demarcam fronteiras como vedações e campos de morte; dividem cidades
em zonas  civilizadas  (condomínios  fechados  em profusão)  e  zonas  selvagens,  e
distinguem prisões como locais de detenção legal  e à margem da lei  (SANTOS,
2010, p. 44).

Dessa  forma,  é  possível  identificar  que  esse  apagamento,  esse  silenciamento  que

ocorre em diversos âmbitos da vida social, como na historiografia, não ocorre por acaso, é

produto das relações de poder estabelecidas historicamente na sociedade e por isso faz parte

de uma poderosa máquina de produção de desigualdades.

Vejamos o caso do Rio Grande do Sul. Há um enorme silenciamento na historiografia

do Estado acerca de algumas populações. É possível perceber que esse silenciamento deve-se

a uma construção ideológica da história do Estado e da identidade gaúcha. O “gauchismo” é

aqui  entendido  como  um guarda-chuva  identitário  criado  para  abranger  todas  as  pessoas

nascidas no Rio Grande do Sul. Uma identidade, porém, que nega e silencia acerca de outras

identidades, acerca da diversidade étnica e cultural da população que habita o Estado. Para o

antropólogo Ruben George Oliven, que refletiu acerca da invisibilidade social e simbólica do

negro  no  Rio  Grande  do  Sul  e  acerca  da  identidade  gaúcha  a  partir  da  historiografia

tradicional:

Trata-se  de  uma construção  de  identidade  que  exclui  mais  que  inclui.  [...]  Se a
construção dessa identidade tende a exaltar a figura do gaúcho em detrimento dos
descendentes dos colonos alemães e italianos, ela o faz de modo mais excludente
ainda  em  relação  ao  negro  e  ao  índio.  [...]  De  fato,  a  historiografia  gaúcha
tradicional, apesar de reconhecer a existência generalizada do escravo no Estado,
insistiu na sua pouca importância no processo de trabalho (OLIVEN, 1996, p. 25-26).

Isso também é percebido pela  geógrafa  Daniele  Machado Vieira  que  ao estudar  a

geografia  histórica  da  presença  negra  no  espaço  urbano  de  Porto  Alegre  identificou  o

silenciamento da história do negro na historiografia que trata da capital do Rio Grande do Sul,

de tal forma que:

[...] este grupo étnico não compõe as narrativas oficiais sobre a cidade, acarretando a
invisibilização e o esquecimento dos espaços outrora ocupados, reconhecidos como
territórios  negros.  Pesquisas  acadêmicas  já  denunciaram  este  silenciamento
(PESAVENTO, 1995; OLIVEN, 1996; KERSTING, 1998). Basta um olhar atento,
para  verificar  que  as  representações  (tanto  imagéticas,  quanto  discursivas)
veiculadas invisibilizam a presença negra na constituição não só da cidade de Porto
Alegre, como do estado do Rio Grande do Sul como um todo (VIEIRA, 2017, p. 16).

Na Escola,  essa  ausência  também é  sentida.  O  que  leva  a  outro  problema.  Entre

anúncios  e  omissões,  por  vezes  denunciadas  por  estudantes  e  professores,  alguns

questionamentos são comuns nas aulas de História: por que nós temos que aprender isso e não

outra  coisa?  Por  que  não  estudamos  um  determinado  assunto?  Por  que  nós  temos  que
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aprender História? Quem é professor dessa disciplina na escola básica brasileira já deve ter

ouvido essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Marc Bloch (2001), um dos precursores da

Escola dos Annales inicia sua  Apologia da História,  publicada em 1949, com provocação

semelhante6. É claro que as respostas podem surgir, e normalmente surgem, quando se trata de

qualquer  assunto  que  seja,  mas  nem  sempre  se  consegue  fazer  compreender  sobre  a

importância da aula dada em um determinado momento. Há algo de maior importância nessa

pergunta do que o valor de uma aula ou de um tema nela tratado. O que a pergunta revela é

que há um descontentamento, uma provocação, uma impressão por parte dos estudantes de

que o assunto ensinado nada vai acrescentar às suas vidas.

Mesmo considerando que um dos objetivos do ensino de História é garantir que alguns

conhecimentos sejam apreendidos por todos, um olhar mais atento ao que é tradicionalmente

ensinado pode nos fazer concluir que falta algo no que é ensinado e também que há uma série

de questionamentos quando se pensa no modo como se ensina.

Quando se fala sobre os conteúdos de uma disciplina, necessariamente fala-se sobre o

seu  currículo.  Diferente  de  uma abordagem que coloca  o currículo  como algo  imparcial,

neutro,  estático,  aqui o currículo é visto como um artefato,  um produto social  e histórico

sujeito a mudanças e flutuações,  que se dão a partir  de disputas,  de relações de forças e

poderes, pois escolhas que determinam o que é incluído e valorizado e o que é excluído e

desvalorizado no currículo. Dessa maneira, podemos questionar como faz Tomaz Tadeu da

Silva: por que determinados conhecimentos e não outros? Que interesses estão por trás de

determinadas escolhas, recortes, silenciamentos? Que sujeitos, subjetividades e identidades se

querem constituir com um determinado currículo? (SILVA, 2005).

Como  produto  dessas  relações  de  poder,  o  conteúdo  do  ensino  de  História  é,

geralmente,  centrado  em  uma  história  linear,  em  uma  visão  de  mundo  notadamente

desconectada com a vida de grande parcela da população escolar brasileira, aquela parcela

não  branca,  não  masculina,  e  que  frequenta  as  escolas  públicas  do  país.  É  uma  história

nacional que tem como objetivo formar homogeneamente o cidadão patriótico e dócil, história

nacional vinculada à história das nações europeias que segue uma “evolução” da pré-história

em direção à modernidade, à contemporaneidade. História protagonizada por homens brancos

6 Papai, então me explica para que serve a História. Assim um garoto, de quem gosto muito, interrogava há
poucos anos um pai historiador. Sobre o livro que se vai ler, gostaria de poder dizer que é minha resposta. Pois
não imagino, para um escritor, elogio mais belo do que saber falar, no mesmo tom, aos doutos e aos escolares.
[...] Pelo menos conservarei aqui de bom grado essa pergunta como epígrafe, pergunta de uma criança cuja
sede de saber eu talvez não tenha, naquele momento, conseguido satisfazer muito bem. Alguns, provavelmente,
julgarão sua formulação ingênua. Parece-me, ao contrário, mais que pertinente. O problema que ela coloca,
com a incisiva objetividade dessa idade implacável, não é nada menos do que o da legitimidade da história
(BLOCH, 2001, p. 41).”
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europeus  e  seus  descendentes  espalhados  pelo  mundo promovendo a  civilização contra  a

barbárie. Nesse sentido, o currículo de História é também produto da colonialidade.

Mesmo relativizando a impressão de que há algo errado, de que há algo faltando, é

notório que não são somente os estudantes que descreem no ensino que estão a receber –

muitos  educadores  questionam  o  quê  e  como  se  ensinam.  Fundamentalmente,  eles  se

perguntam por  que  se  deve  ensinar  História.  Estes  são  questionamentos  legítimos  e  que

levaram muitas professoras e professores a refletir e a modificar conteúdos e práticas em sala

de aula. Entretanto, havemos de lembrar, que há uma enorme estrutura que prende educadores

na máquina escolar dificultando a incursão por novas possibilidades e sentidos.

Dentre  os  problemas  impostos  pela  estrutura  do  sistema  escolar,  pode-se  citar

algumas, entre tantas: as falhas na formação docente; a desvalorização salarial  que obriga

professores e professoras a trabalhar com carga horária ampliada, muitas vezes em três turnos

e por vezes em escolas, bairros e municípios diferentes; o enorme sucateamento da escola

pública,  em diversos  aspectos;  a  falta  de apoio  adequado oferecido  pelas  escolas  e  redes

educacionais para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico mais coerente; os sistemas

de avaliação burocratizados e baseados na dicotomia sucesso/fracasso; a enorme ausência de

uma perspectiva pedagógica interdisciplinar e a fragmentação das disciplinas e do conteúdo

do que é trabalhado pela escola; a ausência de um projeto político-pedagógico tanto no nível

da escola, o que normalmente é percebido pelo esvaziamento de sentido dos Projetos Político-

Pedagógicos, muitas vezes esquecidos em gavetas, quanto em nível de rede, quando planos e

projetos criados, quando criados,  são rapidamente substituídos por outros produzidos pelo

governo eleito na eleição seguinte, normalmente sem amplo debate e participação de quem

atua na ponta,  na escola,  professores e  professoras;  responsabilização e  culpabilização da

categoria  docente  por  todos os  problemas  relacionados à  educação e  que muitas  vezes  é

tratado como “fracasso escolar”, o que leva muitos de nós a nos afastarmos temporariamente

das salas de aula por enorme sofrimento psíquico; e até mesmo perseguição de docentes por

se  colocarem criticamente  frente  a  esses  e  outros  problemas  da  sociedade  e  do  sistema

educacional  brasileiro,  principalmente  agora  com projeto  neoliberal  para  a  educação7 e  o

Escola sem Partido.

Não são poucas e não são somente de agora as reflexões que tratam da ausência de

conteúdo, culturas e personagens nas salas de aula. Jurjo Torres Santomé, em texto publicado

7 O tema da educação sob o ataque do neoliberalismo, que não é objeto de análise específico desse trabalho, é
amplamente abordado por diversos autores e pode ser compreendido melhor, sob perspectivas críticas, em:
Freire (1996), Frigotto (2015), Cássio (2019) e Laval (2019).
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originalmente em 1993, abordou o problema da ausência de culturas no currículo da seguinte

maneira:

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos que são desenvolvidos de forma
explícita  na  maioria  das  instituições  escolares  e  aquilo  que  é  enfatizado  nas
propostas  curriculares,  chama  fortemente  a  atenção  a  arrasadora  presença  das
culturas  que podemos chamar de hegemônicas.  As culturas ou vozes dos grupos
sociais minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas importantes
de poder costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas e deformadas, para
anular suas possibilidades de reação (SANTOMÉ, 2001, p. 161).

Nesse sentido, tomemos como exemplo mais recente a questão da educação para as

relações  étnico-raciais.  Apesar  dos  enormes  avanços  obtidos  com a  lei  10.639/2003  e  as

Diretrizes  Curriculares para a  Educação das Relações  Étnico-raciais,  resultados  de muitas

lutas, protagonizadas por educadores e sobretudo dos movimentos negros e indígenas, muito

ainda está por se fazer, como apontam Elisom Paim e Odair de Souza (2018). É possível listar,

entre tantas dificuldades,  algumas das barreiras para a sua efetivação: entre  professoras e

professores há ainda muitas dúvidas sobre o tema, o que prova que ele ainda não chegou ou

não  foi  alcançado  por  quem  trabalha  em  sala  de  aula;  falta  de  materiais  didáticos  nas

bibliotecas  das  escolas  e  conteúdos nos  livros  didáticos;  pouca ou nenhuma formação de

professores  para  trabalhar  com  o  tema;  a  recente  inserção  ou  mesmo  a  inexistência  de

disciplinas específicas de História da África e História Ameríndia e abordagens das histórias e

das  culturas  afro-brasileiras  e  ameríndias  nas  faculdades  de  História  e  outros  cursos  das

Ciências Sociais; o histórico racismo desde sempre presente na sociedade brasileira; além da

branquitude  e  o  mito  da  democracia  racial  que  ainda  persistem  em  nosso  país  (PAIM;

SOUZA, 2018).

As duas últimas barreiras merecem aqui atenção especial. Nas palavras de Elison Paim

e Odair de Souza (2018, p. 96), a branquitude dificulta ou ainda “[...] não permite ao sujeito de

identidade racial branca se identificar como detentor de privilégios por ser branco e isto potencializa

a suposta não necessidade de se estudar temáticas raciais nas escolas e nas salas de aula.”.

Por  sua  vez  o  mito  da  democracia  racial,  “[...]  forjado  e  reforçado  pelas  elites

intelectuais brancas brasileiras” (PAIM; SOUZA, 2018, p. 97), nos incentivou a pensar que

brancos  e  negros  viveram  e  continuam  vivendo  em  completa  harmonia,  o  que  também

justificaria a não necessidade de se abordar o tema em sala de aula. Mais um motivo para o

silenciamento.

Assim, podemos compreender a ausência de histórias locais no ensino de História.

Mas não estão todas as histórias locais ausentes desse ensino. Considerando que os territórios

pobres são territórios marcados pela  presença negra mais do que em outros territórios da
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cidade,  é  fácil  entender  os motivos  da sua ausência nas  narrativas  históricas  locais  e  nas

narrativas que compõem o ensino de História. Considerando ainda que esses territórios são

marcados pela pobreza, e que esta é o contraponto, o contrário do progresso, se a história

oficial é a história do progresso, é uma história moderna, a história de territórios carentes de

recursos, infraestrutura e da dignidade que caracteriza a ideia de uma humanidade universal, é

compreensível que essas histórias locais estejam ausentes, pois lugares de atrasos, lugares

deixados para trás no percurso linear da história em direção ao desenvolvimento, e que por

isso nada teriam a acrescentar ou a ensinar aos jovens estudantes. Compreensível, mas de

maneira nenhuma aceitável.

Nessa  perspectiva,  podemos  pensar  também o  lugar  da  escola  e  do  ensino  nessa

hierarquia  que se estabelece no sistema global  de dominação.  Vejamos:  se  a  escola nega

outras  práticas  que  não  sejam  aquelas  disciplinadas;  se  a  escola  nega  os  corpos  não

disciplinados para as práticas competitivas e de acordo com os estereótipos vigentes; se a

escola nega outras formas de aprender que não sejam aquelas que se desenvolvem a partir da

leitura de textos “canônicos”, da escrita ortográfica e da tradição ocidental acadêmica; se a

escola trabalha as questões  da diversidade étnico-cultural  somente nos dias do índio e da

consciência  negra de maneira  folclorizada;  se na escola o ensino de História  nega outras

narrativas que não sejam aquelas dos vencedores de uma longa história de progresso que

começa na “pré-história” dos povos sem escrita, da vida primitiva, da época dos mitos até a

época  moderna,  a  época  das  vidas  orientadas  pela  ciência,  dos  heróis  nacionais,  dos

indivíduos cidadãos consumidores de uma sociedade liberal; se a escola e o ensino de História

são monoculturais; não seriam então essa escola e esse ensino de História mecanismos de

exclusão do sistema de colonialidade global? Não seria essa uma escola onde os modelos de

ser e viver reproduzidos e ensinados aos estudantes negariam outras possibilidades e formas

de ser e viver? Não seria essa escola, onde se ensina essa História única, aquela apontada

pelos estudantes como desconectada da vida prática porque está orientada para formas de ser

amplamente  contraditórias  com o que  eles  veem como possível  a  partir  de suas  próprias

experiências,  realidades  e  perspectivas,  uma  escola  a  serviço  da  modernidade  e  da

colonialidade violenta e excludente?

Que Escola, que História e que Ensino de História possibilitariam outros sentidos para

os estudantes, diferentes sentidos de aprender e de ser em busca de formas de ser não pré-

determinadas em direção a um futuro dado? Não caberia, então, uma outra escola, e mais

especificamente  uma  outra  aula  de  História  que  se  abrisse  para  outras  narrativas,  outras

cosmovisões e outros modelos de vida, de corporeidade e possibilidades de maior liberdade e
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maior  desprendimento  dos  modelos  impostos  pelo  centro  às  periferias  do  mundo

moderno/colonial?

Respondendo  positivamente,  para  isso,  seria  necessário  seguir  outros  caminhos,

diferentes daqueles já tradicionalmente postos às políticas e práticas pedagógicas e dedicadas

ao ensino de História, cujo paradigma dominante, o do progresso, do desenvolvimento, fosse

colocado abaixo, ou, ao menos, que fosse colocado de lado, ou ao lado, numa perspectiva de

pluralidade epistemológica que é a que escolho aqui.

É necessário, portanto, pensar ações educativas que busquem se contrapor às práticas

verbalistas  de  transmissão  de  conhecimentos,  aos  discursos  disseminados  pelo  poder

dominante, de um ensino que exclui ao negar a existência de outros sujeitos, práticas, crenças,

saberes, memórias, histórias e outras possibilidades existentes no passado e que apesar de

tudo, insistem em permanecer vivas, resistentes pelas ruas e becos das periferias do mundo.

É,  então,  desde  essa  perspectiva  subalterna  e  periférica  que  surge  essa  pesquisa,

buscando romper com a lógica do silenciamento e da deslegitimação da cultura e da história

da  população  que  habita  as  periferias  das  cidades  brasileiras.  Buscando  abrir  grietas,

rachaduras, no intuito de visibilizar as lutas e resistências contra a colonialidade do poder, do

saber  e  do  ser  e  assim  provocar  aprendizagens,  desaprendizagens  e  reaprendizagens,

desprendimentos e novos enlaces e envolvimentos, para usar expressões de Catherine Walsh

(2013), em busca de um outro mundo possível.

Entretanto,  cabem  alguns  cuidados  ao  se  promover  um  trabalho  desde  essa

perspectiva. Conforme Joaze Bernardino-Costa e Ramón Grosfoguel:

É preciso distinguir o lugar epistêmico e o lugar social. O fato de alguém se situar
socialmente no lado oprimido das relações de poder não significa automaticamente
que pense epistemicamente a partir do lugar epistêmico subalterno. Justamente, o
êxito do sistema-mundo moderno/colonial reside em levar os sujeitos socialmente
situados no lado oprimido da diferença colonial a pensarem epistemicamente como
aqueles que se encontram em posições dominantes.  Em outras  palavras,  o que é
decisivo para se pensar a partir da perspectiva subalterna é o compromisso ético-
político  em  elaborar  um  conhecimento  contra-hegemônico.  (BERNARDINO-
COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 19)

Mas por que desenvolver uma pesquisa sobre a história local com os meus estudantes,

se não há na historiografia publicações sobre a história desse local? A escolha feita aqui se dá

não somente porque queremos buscar em arquivos e publicações diversas os registros dessa

história.  Mas,  fundamentalmente,  para  compreender  os  por  quês  desses  silenciamentos.

Promover junto aos estudantes dessa escola essa compreensão e, buscando traçar um caminho

que leve a superação desse problema, dessa ausência, desenvolver junto aos estudantes um
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método de trabalho, um método de pesquisa histórica, um método de ensino de História que

incentive-os a investigar a história do bairro no intuito de escrevê-la, o que pretende colocar

os  estudantes,  a  escola  e  o  professor  da  escola  básica  numa  posição  de  produtores  de

conhecimentos, superando a hierarquia colonial que pressupõe a superioridade dos saberes

acadêmicos  sobre  os  saberes  escolares  e  sobre  os  saberes  da  experiência  dos  sujeitos

subalternizados.

Pensando  então  a  partir  dessa  perspectiva,  a  questão  dessa  pesquisa  é:  como  o

engajamento coletivo na construção da história do território a partir da produção de

memórias, contribui para decolonizar a aula de História?

Dessa  maneira,  a  pesquisa  tem  como  objetivo geral promover  o  diálogo  entre

narrativas  historiográficas  oficiais  e  memórias  dos  moradores  do  território  para  assim

decolonizar as aulas de História. Buscou-se assim verificar de que maneira as memórias dos

seus moradores, presentes na vida da comunidade, mas esquecidas e silenciadas pelo ensino

escolar e pela historiografia da cidade de Porto Alegre, ambos tradicionalmente de matriz

europeia, podem contribuir para uma educação histórica significativa, que contribuam para

gerar novas possibilidades e sentidos individuais e coletivos para os envolvidos, estudantes e

outros  moradores.  Que  gere  empatia.  Que  auxilie  na  criação  de  outras  narrativas.  Que

possibilite pensar em outras temporalidades, para além daquela naturalizada pela narrativa histórica

eurocentrada da modernidade que silencia e exclui outras possibilidades de vida e empurra a todos

para um futuro que homogeneíza histórias e culturas relegando as diferenças à subalternidade.

As memórias são aqui consideradas como fonte de aprendizado da História e por isso

foram  atentamente  ouvidas,  registradas,  problematizadas  e  colocadas  em  diálogo  com

documentos que informam sobre histórias do território, visando subsidiar ações pedagógicas

nas aulas de História.

Entretanto,  a  decolonização  que  se  pretendeu  com  essa  pesquisa  não  se  dá

exclusivamente pela superação do silenciamento.  A decolonização se dá também de outra

forma, a partir do engajamento dos estudantes como pesquisadores da história do território e

da cidade,  desde uma perspectiva democrática,  participativa e crítica.  Com isso, a ideia é

superar  o  ensino  herdado  da  matriz  colonial  europeia,  de  transmissão  de  conhecimentos

hierarquicamente estabelecidos daqueles que os detém para aqueles que não os detém, de

forma simplificada e com objetivos por vezes incompreensíveis pelos estudantes.

Assim,  busca-se  produzir  aulas  de  História  que  possibilitem,  através  do  encontro,

refletir com os estudantes sobre a história da comunidade em diálogo e trocas com o contexto

maior, da cidade, do estado, do país e do globo e a partir do entendimento da colonialidade, da
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dominação que se impôs desde o advento da modernidade e que, na busca por liberdade e uma

vida coletiva digna, precisa ser superada.

Para desenvolver esse trabalho de pesquisa com os estudantes, tomei como inspiração

as ideias e propostas dos educadores Paulo Freire e Alfonso Torres Carrillo. No que toca ao

autor brasileiro, as ideias aqui tomadas referem-se à sua visão política e ética a respeito da

educação, bem como suas sugestões a respeito de possibilidades metodológicas em Educação

Popular. Já com relação ao historiador e educador popular colombiano, tomei emprestadas as

suas  críticas  a  historiografia  tradicional  e  as  suas  propostas  de  investigação  histórica

desenvolvidas a partir dos princípios da educação popular e da pesquisa participante desde a

perspectiva  latino-americana,  de  caráter  crítico,  democrático,  participativo  e  comunitário

visando a conscientização e transformação da realidade.

Para ambos, que trabalharam junto a movimentos sociais e comunidades, a pesquisa

deve ser também uma forma de educação, autoeducação dos sujeitos subalternizados através

da investigação coletiva visando chegar a um conhecimento crítico e refletido solidariamente

acerca da sua própria realidade, e que, a partir da conscientização promove ação sobre essa

realidade visando transformá-la.

Referência aqui também são outros autores latino-americanos mais recentes, mas que

seguiram  de  diferentes  formas  as  ideias  da  Educação  Popular,  da  pesquisa  de  caráter

participativo e do pensamento decolonial, sobretudo, quando dialogam com pressupostos e

possibilidades do ensino de História, como Catherine Walsh, que propõe uma relação entre o

pedagógico  e  o  decolonial;  Vera  Candau,  que  propõe  uma  educação  intercultural  crítica;

Carlos  Rodrigues  Brandão,  que  refletiu  acerca  de  uma escola  fundada  nos  princípios  da

Educação  Popular,  e  Danilo  Streck  que  percebeu  possibilidades  de  encontro  entre  a

perspectiva  decolonial,  a  Educação  Popular,  a  pesquisa  social  e  a  educação  básica.

Dialogando com essas perspectivas e o ensino de História abordo como diferentes autores

pensam o Ensino de História desde uma perspectiva decolonial, como Elison Paim, Odair de

Souza e Nilton Pereira. Autores esses que pensam o ensino de História desde uma perspectiva

crítica,  visando  a  decolonização  das  práticas  e  dos  conteúdos  das  aulas  de  História,  e

caminhando no sentido de tomar as experiências sociais dos grupos subalternizados como

produtoras  de  conhecimentos  válidos,  como  propôs  um  outro  autor  que  é  aqui  tomado

também como referência, o português Boaventura de Souza Santos (2010).

A dissertação aqui desenvolvida inicia com uma breve apresentação do instrumental

teórico-metodológico utilizado para analisar e compreender a realidade social onde a escola e

o ensino de História se enquadram, que é a perspectiva decolonial. Tomando esse referencial,
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busco não somente  entender  a  sociedade em sua  constituição  histórica,  seus  dualismos e

mecanismos de dominação e exclusão, como também, e mais especificamente, o campo do

ensino  de  História,  como  ele  é  e  em  alguns  aspectos  continua  sendo  instrumento  da

colonialidade. Busco também pensar como as possibilidades críticas desenvolvidas no ensino

de  História  dialogam com os  princípios  e  algumas  propostas  da  educação  popular  e  das

pedagogias decoloniais para a decolonização desse ensino. Dessa maneira, realizo um breve

mapeamento  das  aproximações  ocorridas  entre  esses  campos,  sobretudo  quando  ocorrem

através do ensino de história local, do trabalho com a história oral e com as memórias locais.

No segundo capítulo traço o desenho metodológico da pesquisa que se desenvolveu

com as  e  os  estudantes  a  partir  dos  princípios  e  propostas  realizadas  desde  o  campo da

Educação Popular e da Pesquisa Participante, dando atenção especial para o que foi pensado e

o que pode ser realizado com os estudantes da escola e com a comunidade local em torno de

uma proposta de pesquisa histórica desse território. Para essa construção parto das reflexões

de Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão e Alfonso Torres Carrillo, autores que pensaram a

investigação social em termos educativos, políticos, éticos, participativos e transformadores.

A partir  dessa  construção  teórico-metodológica  apresento  então  o  projeto  traçado  para  o

trabalho com estudantes tendo em vista a perspectiva decolonial escolhida como horizonte

que queremos nos aproximar.

Em seguida,  no terceiro capítulo,  apresento o percurso realmente realizado,  com a

descrição das atividades e experiências educativas, as reflexões e escolhas feitas tanto pelos

estudantes como por mim. Dessa maneira, a investigação proposta para ser realizada com os

estudantes  inicia  com a problematização das  narrativas  acerca  desse lugar,  narrativas  que

tratam de  acontecimentos  recentes  e  narrativas  historiográficas,  o  que  foi  feito  junto  aos

estudantes,  se  desenvolvendo a  partir  de  leituras,  oficinas  de  sensibilização e  práticas  de

observação e levantamentos realizados em campo, nas ruas e em espaços de encontro para os

moradores do lugar. Segue uma análise crítica e coletiva da escassa documentação da história

do bairro e das memórias de seus moradores que então foram registradas a partir de rodas de

memórias, imagens, anotações e gravações de áudio e vídeo.

A proposta inicial era a de que registros fossem posteriormente cruzados, comparados,

analisados  e  depois  transformados  em  narrativas  escritas  e  audiovisuais  que  seriam

compartilhadas  com  a  comunidade  em  espaços  comunitários  locais,  tais  como  escolas,

associações comunitárias, e nas próprias redes sociais. Entretanto, como em educação muito

do que é planejado se modifica no decorrer do trabalho ou por vezes não acontece, me deparei

com um problema que impossibilitou que essa parte do trabalho fosse realizado.
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Um conjunto de acontecimentos alheios às minhas vontades me impossibilitaram de

dar continuidade ao projeto. Um complexo e problemático processo eleitoral para a escolha da

nova  direção  da  escola  suspendeu,  temporariamente,  o  trabalho  que  se  realizava.  Após  a

eleição, a escolha do novo quadro de professores acabou por me deixar de fora da escola. A

mobilização de muitos estudantes de nada adiantou. Por fim, eu tive que buscar outra escola

para trabalhar.

Enfim, é importante destacar que um trabalho de pesquisa encontra em seu percurso

uma série de limitações. Quando esse é realizado na escola, as limitações muitas vezes estão

relacionadas à inflexível estrutura escolar, à burocracia e aos limites impostos pelas políticas

educacionais adotadas em diversos níveis mas que afetam sobretudo a rede de ensino do qual

a escola é parte, e muitas vezes, ao contexto político, social e econômico em que o trabalho de

pesquisa é realizado.

Porém, mesmo enfrentando uma série de dificuldades, professores e professoras desse

país se colocam nessa árdua tarefa que é a de pensar, refletir, teorizar sobre suas práticas de

ensino buscando superar limites, resolver problemas, e ampliar os horizontes de expectativas

de seus estudantes. E é aqui que esse trabalho se enquadra. Apesar das limitações, a busca por

possibilidades de superação da colonialidade imposta à educação e ao ensino de História, em

particular no intuito de formar cidadãos com potencial crítico, que se engajem na vida social

de onde vivem na busca por uma sociedade mais justa, é isso que se coloca como horizonte.

Um horizonte que, se ainda não alcançado, se mantém como referência.
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2 DECOLONIZANDO

“– Porque eu tenho que aprender isso, sor?”

Retomo aqui algumas questões levantadas na introdução desse trabalho. Não seriam os

estudantes da periferia do mundo, do sul global, e mais especificamente aqueles ainda mais

subalternizados dentro de lógica de exclusão que a colonialidade impôs também dentro desses

territórios periféricos, a população negra e indígena, os pobres do campo, das florestas e das

cidades,  aqueles  que  pouco  se  identificam com a  história  de  matriz  europeia,  a  história

nacional que é matriz dos chamados preconceitos excludentes? Tendo em vista que o Estado

nacional  brasileiro  pouco  lhes  garantiu  em  qualidade  de  vida,  bem  como  para  seus

antepassados,  não se deveria  buscar  formas e  conteúdo para  o ensino de  História  que se

distanciassem da narrativa vinculada ao Estado Nacional? Não seria o caso de promover as

memórias  da  história  local  e  buscar  compreender  a  inserção,  por  vezes  tensa,  por  vezes

excludente,  dessa localidade  nas  relações  nacionais  e  globais  estabelecidas  historicamente

visando a superação da violência epistêmica imposta pela colonialidade?

A historiografia  de  matriz  eurocêntrica parece  não  corresponder  às  demandas  dos

grupos  subalternizados  historicamente  no  sul  global. Trata-se  de  uma  historiografia que

sobrepõe  o  documento  à  oralidade,  que  sobrepõe  a  cronologia  às  outras  temporalidades,

fazendo da História uma grande narrativa linear de acontecimentos que são acumulados, e

fazendo  do  Ensino  da  História  um conjunto  de  conhecimentos  a  serem transmitidos  aos

estudantes leigos pois entendidos como reservatórios aptos a serem preenchidos pelos saberes

da  ciência  de  referência. Desde  a  ascensão  dos  movimentos  sociais  e  suas  conquistas

educacionais, sobretudo, do movimento negro e do movimento indígena no que se refere à

educação para as relações étnico-raciais, bem como dos grupos marginalizados no campo, nas

florestas e nas periferias urbanas e aqueles e aquelas que lutam pela liberdade de gênero,

todos  estes  provaram  que  a  educação  não  deve  ser  entendida  como  um  processo  de

transmissão  dos  conhecimentos  produzidos  na  academia desde  a  matriz  científica

universalista que exclui por negar outras visões de mundo e outras práticas.

Caberia então, para além do acréscimo de conteúdos, conquista de fato importante,

promover outro conjunto de práticas baseadas em outros referenciais culturais, outras matrizes

epistemológicas. É nesse caminho que seguem as pedagogias decoloniais, escolha realizada

neste trabalho. Mas o que seria essa opção decolonial?
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Conforme  Luciana  Ballestrin  (2013),  a  opção  decolonial1 é  uma  perspectiva

epistêmica, teórica e política, proposta desde a América Latina, que postula a compreensão e a

atuação  no  mundo  marcado  pela  colonialidade,  buscando  superá-la  a  partir  de  novos

horizontes  utópicos  radicais.  Tal  proposta  é  obra  de  um  grupo  heterogêneo  e  diverso

denominado  Modernidade/Colonialidade,  formado  em  finais  da  década  de  1990  como

movimento epistemológico de renovação das Ciências Sociais com o objetivo de radicalizar o

argumento pós-colonial latino-americano oferecendo releituras históricas e problematizando

velhas e novas questões para o continente2.

Essa perspectiva parte  do pressuposto de que há permanência do padrão de poder

herdado da colonização – a colonialidade – que é articulado em binarismos e hierarquizações

nos mais diferentes níveis da vida pessoal e coletiva, estabelecendo a raça como identidade e

marcador da diferença que a partir das colonizações estruturou a dominação e as tarefas dos

povos  do  globo  na  divisão  internacional  do  trabalho  do  sistema  capitalista  mundial

(QUIJANO, 2005, p 107).

Historicamente,  tal  padrão  de  dominação  começou  a  se  desenvolver  a  partir  das

invasões europeias na América, colocando em um primeiro momento o indígena como o ser

inferior e como contrapartida necessária a existência do branco, autoproclamado ser superior.

Da  mesma maneira  ocorreu  com os  lugares  nessa  relação  global  de  poder.  A identidade

europeia,  segundo  Aníbal  Quijano  (2005,  p.  118),  somente  se  constituiu  após  o

estabelecimento  da  ideia  de  América,  cuja  colonização  conduziu  “[...]  à  elaboração  da

perspectiva eurocêntrica de conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia de raça

como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e não europeus.”.

Compreender a História sob a perspectiva decolonial é romper com o instrumental

analítico produzido pelo mundo ocidental  e eurocêntrico,  que é notadamente marcado por

1  Luciana Ballestrin explica a escolha por decoplonial e não descolonial realizada pelo grupo de estudiosos
latinoamericanos:  “A supressão  da  letra  “s”  marcaria  a  distinção  entre  o  projeto  decolonial  do  Grupo
Modernidade/Colonialidade e a ideia histórica de descolonização, via libertação nacional durante a Guerra
Fria”. Além disso, segudo Ballestrin, tal opção se dá pelo fato do grupo buscar se diferenciar dos estudos pós-
coloniais, de alguma maneira ainda bastante relacionados a uma elite intelectual europeia (BALLESTRIN,
2013, p. 108).

2 Como é possível observar em Ballestrin, a genealogia do grupo inclui: a Teologia da Libertação desde os anos
1960 e 70 com Enrique Dussel; os debates na filosofa e ciência social latino-americana sobre a filosofia da
libertação e em defesa de uma ciência social autônoma (como por exemplo, com Enrique Dussel, Rodolfo
Kusch, Orlando Fals Borda, Pablo Gonzáles Casanova, Darcy Ribeiro); a teoria da dependência (em Quijano);
os debates na América Latina sobre a modernidade e pós- modernidade da década de 1980, seguidos pelas
discussões sobre hibridismo na antropologia e a comunicação nos estudos culturais nos anos 1990; nos Estados
Unidos, o grupo latino-americano de estudos subalternos; as teorias críticas europeias e norte-americanas da
modernidade, como em Immanuel Wallerstein; o grupo sul-asiático de estudos subalternos; a teoria feminista
chicana; a teoria pós-colonial e a filosofa africana; bem como o marxismo, base de muitos autores latino-
americanos considerados de alguma forma dissidentes críticos dessa corrente de pensamento (BALLESTRIN,
2013).
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dualidades excludentes que impõem hierarquizações em nível global, entre indivíduos, grupos

sociais,  lugares,  raças,  cosmovisões,  saberes e  práticas,  colocando aqueles  não ocidentais,

conforme Boaventura de Souza Santos (2010), “do outro lado da linha”. Segundo esse autor:

A divisão é tal  que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se
inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir
sob qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido
como inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo
que a  própria  concepção  de inclusão considera  como o “outro”.  A característica
fundamental  do  pensamento  abissal  é  a  impossibilidade  da  copresença dos  dois
lados da linha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na medida em que
esgota o campo da realidade relevante: para além da linha há apenas inexistência,
invisibilidade e ausência não-dialética (SANTOS, 2010, p. 32).

Dessa forma, o conhecimento que se impõe desde a dominação europeia coloca não

somente as pessoas, mas também as outras visões de mundo na subalternidade, ocultando,

negando  ou  extirpando  outras  epistemologias  e  narrativas  que  não  sejam  as  do  mundo

ocidental. A Europa passa, assim, a ser o lócus privilegiado de enunciação - é a experiência

europeia que se torna o universal para se compreender as outras culturas do mundo. Para

Edgardo Lander (2005):

Com  o  início  do  colonialismo  na  América  inicia-se  não  apenas  a  organização
colonial do mundo, mas – simultaneamente – a constituição colonial dos saberes,
das linguagens, da memória e do imaginário. Dá-se início ao longo processo que
culminará nos séculos  XVIII  e  XIX e no qual,  pela primeira vez,  se organiza a
totalidade do espaço e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do planeta,
presentes e passados – numa grande narrativa universal. Nessa narrativa, a Europa é
–  ou  sempre  foi  –  simultaneamente  o  centro  geográfico  e  a  culminação  do
movimento temporal (LANDER, 2005, p. 10).

Assim se dá a construção eurocêntrica das Ciências Sociais, a partir da suposição de

um  metarrelato  universal  que  leva  todos  os  povos  e  culturas  do  primitivo  ao  moderno,

articulando  a  totalidade  dos  povos,  tempos  e  espaços  como  parte  da  organização

colonial/imperial de mundo, e tendo a experiência histórica europeia e seus conhecimentos

como o modelo universal. Dessa forma:

[...] as formas do conhecimento desenvolvidas para a compreensão dessa sociedade
se converteram nas únicas formas válidas, objetivas e universais de conhecimento.
As categorias, conceitos e perspectivas (economia, Estado, sociedade civil, mercado,
classes etc.) se convertem, assim, não apenas em categorias universais para a análise
de qualquer realidade, mas também em proposições normativas que definem o dever
ser  para todos os povos do planeta. Estes conhecimentos convertem-se, assim, nos
padrões a partir dos quais se podem analisar e detectar as carências, os atrasos, os
freios e impactos perversos que se dão como produto do primitivo ou o tradicional
em todas as outras sociedades. (LANDER, 2005, p. 13)
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No  mesmo  sentido,  mas  pensando  desde  a  perspectiva  da  Geografia,  a  britânica

Doreen Massey se coloca radicalmente contra a perspectiva fundada com a modernidade, a

perspectiva colonialista que suprime a multiplicidade contemporânea do espaço e que reduz a

temporalidade  a  um  único  tempo,  linear  e  hierarquizador.  Defende  então  uma  nova

cosmovisão,  a  construção  de  uma narrativa  que  não  seja  colonial,  mas  descolonial,  uma

narrativa que reconstrua a relação entre espaço e tempo e possibilite pensar na existência da

coexistência  de  diferentes  trajetórias,  múltiplas  vozes,  múltiplas  histórias  contemporâneas

(MASSEY, 2008).

Nesse movimento, o Ensino de História se caracterizou como uma forma de produzir

uma única forma de pensar  o  passado,  e  por  isso,  o  sentido  do tempo.  Partindo de uma

concepção de transferência e redução de conhecimentos produzidos desde a ciência base, na

academia,  o  Ensino  de  História  durante  muito  tempo  atuou  para  a  manutenção  dessa

perspectiva eurocêntrica,  linear  e progressista  que buscou impor aos estudantes  um único

movimento  dos  seres  humanos  no  tempo  enquanto  silenciou  outras  perspectivas,  outras

histórias e outras formas de conhecer e se relacionar com o passado, notadamente dos grupos

colocados do outro lado da linha.

Para melhor compreender  essa concepção de Ensino de História,  dois movimentos

aqui devem ser realizados. Num primeiro momento é importante perceber que essa concepção

é parte de uma visão educativa maior. E num segundo momento, é importante compreender as

disputas e transformações em torno dessas ideias de educação e de Ensino de História nos

diferentes contextos e dinâmicas das transformações sociais mais amplas.

A dimensão educativa e pedagógica naturalizada durante muito tempo ao longo da

História da Educação é aquela que entende o currículo como matéria estudada cientificamente

e pensada para organizar o conteúdo e a forma de se ensinar. Essa concepção se desenvolve

em torno  das  preocupações  da  criação  e  da  manutenção  das  identidades  no  contexto  de

massificação da escolarização e de criação e fortalecimento dos Estados Nacionais. Muitos

dos  debates  a  respeito  do  que  e  de  como  ensinar  apareceram  aí:  quais  os  objetivos  da

educação escolarizada? O que se deve ensinar, habilidades básicas, as disciplinas acadêmicas

humanísticas,  as  disciplinas  científicas,  ou  as  habilidades  práticas  necessárias  para  as

atividades  profissionais?  Quais  as  finalidades  da  educação  escolar,  ajustar  as  crianças  à

sociedade existente ou prepará-las para a sua transformação? Prepará-las para a economia ou

para a democracia? Em torno das disputas em torno do que se pretende com a escolarização,

como aponta Tomaz Tadeu da Silva, uma perspectiva economicista, técnica e adaptativa se
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impôs  apesar  das  diversas  pessoas  e  movimentos  que  pensaram  outras  possibilidades  e

buscaram outros caminhos (SILVA, 2005).

Se o pensamento educacional  que se estabeleceu como hegemônico durante muito

tempo perdurou, foi porque ele se expressou em conformidade com o que ocorria em outras

esferas da sociedade. Assim, a noção de desenvolvimento nacional baseada na construção de

uma  narrativa  única,  de  um  movimento  único  na  busca  do  progresso  guiado  pelo

desenvolvimento  econômico,  colocou o Ensino de  História  como ferramenta  fundamental

para  construir  as  subjetividades  necessárias  para  integrar  os  sujeitos  nesse  processo  de

formação de indivíduos e cidadãos habilitados para esse intento.

Mas  como romper  com essa  lógica  que  subalterniza  ou  elimina  pessoas,  povos  e

culturas? E como a História, e mais especificamente o ensino de História, podem contribuir

para a promoção de uma outra lógica?

Diversas  foram as propostas  que buscaram questionar  o caráter  de dominação dos

saberes sociais reproduzidos desde a educação. Muitos foram os intelectuais, educadores e

movimentos  que,  trabalhando  desde  diferentes  perspectivas,  marxistas,  libertárias,  ou

denominadas muitas vezes como progressistas, construíram ideias e práticas buscando outros

caminhos para a educação. É possível identificar em torno dessas propostas, uma série de

elementos  que,  se  não  fundantes,  de  alguma  maneira  se  aproximam  das  perspectivas

decoloniais, ou seja, que buscaram questionar o caráter colonial de dominação e eurocêntrico

dos saberes sociais sobre os continentes do sul global e, mais especificamente, o afro-latino-

americano.

É possível reconhecer os fundamentos não somente do pensamento crítico decolonial

mas  também de uma educação decolonial  em pelo  menos dois  movimentos  considerados

originais em diversos aspectos: a Educação Popular e a Pesquisa Participante, nome genérico

para  uma série  de  propostas  teórico-metodológicas  de  caráter  participativo  colocadas  em

prática principalmente na América Latina em torno dos movimentos sociais e que tinham

como intuito investigar a realidade social visando transformá-la.

A Educação Popular é um  movimento e um  paradigma que surge em meio às lutas

populares nos anos 1960, sobretudo a partir das práticas e ideias de Paulo Freire, e que busca,

através  da  educação  “[...]  empoderar  as  classes  populares  para  que  enfrentem  diversas

modalidades de opressão, lutando assim por uma sociedade solidária e inclusiva.”  (MOTA

NETO, 2018, p.  5). Para o historiador e  educador popular Alfonso Torres Carrillo,  Educação

Popular é:
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Un conjunto de prácticas sociales y elaboraciones discursivas, en el ámbito de la
educación, cuya intencionalidad es contribuir a que los diversos segmentos de las
clases populares se constituyan en sujetos protagonistas de una transformación de la
sociedad, en función de sus intereses y utopías.

De  este  modo,  hacer  Educación  Popular  es  reconocer  el  carácter  político  de  la
educación y su papel en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática; es
asumir  una  opción  explícita  por  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones  y
movimientos  gestados  por  los  sectores  populares;  es  trabajar  en  la  creación  o
desarrollo de las condiciones subjetivas que posibiliten las acciones emancipadoras
y  de  transformación  social  por  parte  de  estos  sujetos  populares;  es  generar
alternativas pedagógicas, metodológicas y didácticas coherentes con los postulados
anteriores. (CARRILLO, 2011, p. 26).

Sendo,  então,  a  Educação  Popular  um  conjunto  de  práticas  ativas  que  visam

instrumentalizar os sujeitos para lerem o mundo, se entenderem coletivamente na condição de

protagonistas  de  sua  própria  transformação  e  emancipação  a  partir  da  participação  na

pesquisa, codificação, descodificação da realidade e ação coletiva, conforme significou Paulo

Freire,  é  possível  aproximar  tais  práticas  àquilo  que  o  colombiano  Orlando  Fals  Borda

denominou originalmente de Investigação-Ação Participativa (IAP).

A IAP é  uma  experiência  político  pedagógica  baseada  em  uma  filosofia  de  vida

altruísta  que é  permeada ao mesmo tempo por um  método de investigação,  uma  técnica

educativa e uma ação política, com objetivo de transformar a sociedade de maneira radical,

construindo o poder popular em benefício dos excluídos. Parte da capacitação das classes e

grupos explorados a  partir  da Educação Popular,  do diagnóstico das  situações,  da análise

crítica e da prática como fontes do conhecimento que devem se traduzir em projetos, obras,

lutas e desenvolvimentos concretos e coletivos (MOTA NETO, 2018, p. 6).

É prática investigativa que surge no contexto de surgimento, sobretudo no sul global,

de métodos de pesquisa sociais participantes, cuja base é a crítica aos tipos de abordagem

científicas da questão social. Para além da “coleta” de dados, os projetos gestados a partir dos

anos  de  1950  e  1960  tenderam a  ser  mais  ativos  e  participativos,  buscando  dar  voz  às

mulheres e homens antes reduzidos a números e ao anonimato das estatísticas,  objetivando,

assim, incluir  esses sujeitos marginalizados nos projetos de desenvolvimento nos quais as

pesquisas seriam as bases de informação geradoras das ações sociais. Entretanto, de maneira

ainda mais crítica começaram a surgir  formas de pesquisa que não somente constituiriam

projetos  setoriais  de  melhorias  comunitárias  integradas  a  planos  de  desenvolvimento

socioeconômicos.  Tais  formas  de  pesquisa,  gestadas  no  seio  dos  movimentos  sociais

populares,  sobretudo  os  ligados  à  vida  camponesa,  tinham  caráter  de  ação  engajada

politicamente  a  partir  da  investigação  empírica  coletiva  da  realidade,  na  produção  e
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compartilhamento de conhecimentos e na busca pela mobilização das classes subalternizadas

em prol de transformações sociais dessa mesma realidade.

Tais  experiências,  influenciadas  pelas  ideias  e  práticas  freireanas  tenderam a

questionar os modelos hegemônicos de pesquisa,  educação e ação política,  transformando

aqueles que antes eram objeto da pesquisa em agentes da investigação, e assim promovendo

conscientização e envolvimento dessas pessoas para a transformação social.

Tendo como base a Educação Popular e a Investigação-Ação Participativa, Catherine

Walsh (2013) identifica uma certa tradição na educação latino-americana no que diz respeito à

promoção da autonomia e da libertação local em vistas da superação da sua colonialidade.

Para além dessas referências metodológicas, Walsh vê nas práticas de resistência negras e

indígenas do continente ações que ajudaram na manutenção de territórios e práticas culturais

frente  ao  avanço  colonial,  formas  decoloniais  que  podem  ser  entendidas  como  práxis

educativas que se perpetuaram no tempo desde mais de 500 anos. Tomando tais referências, a

autora elabora uma breve explicação do que são as pedagogias decoloniais, entendidas como

ações que possibilitam “[...] la construcción de otras formas de ser y de pensar en y con el

mundo,  abriendo  grietas  y  fisuras  en  los  órdenes  políticos  y  epistémicos  imperantes.”

(WALSH, 2015, p. 1).

De maneira geral, é possível destacar, de acordo com Edgardo Lander (2005), alguns

elementos  centrais  que  de  certa  maneira  aparecem  nas  propostas  decoloniais  que  se

desenvolveram  no  continente.  Para  ele,  tal  pensamento  desde  uma  perspectiva  latino-

americana  tem caráter contextualizado, ou seja, é a partir da realidade local, em diálogo com

pensamentos de outros cantos, que ele se desenvolve; é comprometido e fundamentado na

práxis, ou dito de outro modo, é a partir de problemas locais e presentes que a análise se

realiza,  buscando sempre produzir soluções para a vida em curto,  médio e longo prazo, e

tendo como horizonte a libertação; é projeto coletivo pois estabelece a comunidade, a relação

e a participação coletiva como elementos fundamentais da episteme e por isso também da

metodologia; modifica a posição do pesquisador na produção do conhecimento, pois coloca o

objeto como sujeito da investigação da sua própria realidade como ator(es) e produtor(es) de

saberes  a  serem  compartilhados;  sendo  crítico,  rompe  com  os  binarismos  da  episteme

ocidental, tais como razão e emoção, teoria e prática, sujeito e objeto, ser humano e natureza,

etc.

Se o pensamento decolonial busca romper com a lógica silenciadora eurocêntrica da

modernidade/colonialidade, tal movimento deve passar por um giro também no que se refere

ao conhecimento histórico, haja vista que, segundo o haitiano Michel-Rolph Trouillot (2016):



38

Silêncios são inerentes à história,  porque qualquer evento específico entra para a
história sem algumas de suas partes constitutivas. Alguma coisa sempre é deixada de
fora,  enquanto  alguma  outra  coisa  é  registrada.  Nenhum  evento  se  consuma
perfeitamente, por mais que decidamos definir as fronteiras desse evento. Assim, o
que quer que se torne fato, ao fazê-lo, traz consigo suas ausências inatas, específicas
de sua produção. Em outras palavras, os próprios mecanismos que tornam possível
qualquer registro histórico também assegura que os fatos históricos não sejam todos
criados  iguais.  Eles  refletem  controles  diferenciados  dos  meios  de  produção
histórica,  já  desde  o  primeiro  registro  que  transforma  um  evento  num  fato
(TROUILLOT, 2016, 86-87).

O que  Trouillot  aponta  aqui,  quando  trata  dos  silenciamentos  inerentes  ao  ato  de

escolha  dos  historiadores  na  construção  do fato  histórico,  é  o  que  normalmente  criticam

alguns  historiadores  quando  negam  ou  reduzem  o  valor  da  memória  para  a  criação  de

narrativas históricas. Ou seja, o que se diz a respeito do passado é sempre algo menor do que

ele foi e por isso cabe sempre observar a quem interessa qualquer versão que seja a respeito

do passado. Nesse mesmo sentido, Alfonso Torres Carrillo (2003) observa que a história e a

memória são um campo de lutas entre quem detém e quem disputa o domínio e a orientação

da sociedade:

Desde los sectores hegemónicos, se construyen versiones del pasado coherentes para
la legitimación y perpetuar  su dominación y sus proyectos;  a  su vez las  fuerzas
políticas y sociales que se les oponen, que les disputan el poder o buscan generar
otras alternativas, también procuran producir lecturas del pasado acordes con sus
luchas, proyectos y utopías (CARRILLO, 2003, p. 198).

Dessa maneira, a disputa por memórias, histórias e narrativas tem uma importância

fundamental  para  o  rompimento  da  lógica  eurocêntrica,  pois  segundo  o  mesmo  Carrillo

(2003), é a partir de versões sobre o passado e na busca pelo controle sobre a memória social

que se estruturam as identidades sociais, se legitimam, impugnam e se redefinem as relações

de poder que permeiam o tecido social e se definem os campos das possíveis perspectivas de

futuro.

Sendo a História como disciplina produto dos Estados Nacionais do século XIX, toda

a  tecnologia,  todo  o  instrumental  teórico  e  metodológico  desenvolvido  nesse  campo  de

conhecimento foi usado para a construção imaginada das unitárias identidades históricas que

se  queria  garantir  naquele  período.  Assim,  através  de  uma  política  deliberada  de

esquecimento, extirpação ou acomodação da presença de determinados grupos das histórias

oficiais, eram deslegitimadas as fontes subalternas de saber e comunicação sobre o passado

coletivo:  literatura,  tradição  oral  e  memórias  populares,  consideradas  não científicas,  não

históricas. Com isso, negou-se aos grupos subalternizados seu caráter de sujeitos históricos
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(CARRILLO, 2003). Pois qual seria um outro sentido para a história nesse contexto? Carrillo

mais uma vez nos dá algumas pistas:

Todos  los  colectivos  sociales  poseen  un  conjunto  de  estrategias,  prácticas  y
dispositivos para actualizar su experiencia histórica pretérita según las exigencias
del presente; a partir de una dialéctica de recuerdo y olvido, los pueblos construyen
sus propias narrativas y representaciones del pasado que les permiten dar coherencia
a  su  devenir  colectivo,  a  la  vez  que  alimentan  sus  sentidos  de  pertenencia  y
organizan  sus  saberes,  creencias  y  prácticas.  A este  proceso  de  construcción  de
sentido histórico y de identidad colectiva es lo que llamamos memoria(s) social(es).
(CARRILLO, 2003, p. 201).

A partir dessa constatação e analisando o percurso da historiografia e de uma história

dos de baixo, Carrillo então defende que se faça uma História Popular. Não uma história dos

de baixo necessariamente, mas sim uma perspectiva epistêmica e política de ser fazer história

desde abajo. Para tal, segundo esse historiador, é  necessário que se reconheça, em primeiro

lugar, a historicidade dos setores populares, como construtores permanentes de sua história,

em segundo lugar que se admita que os setores populares mantém uma relação ativa com seu

passado através de variadas estratégias de elaboração e ativação de sua memória coletiva, e

em terceiro lugar, que estes setores podem ser produtores de conhecimento histórico sobre o

seu passado e desde sua atuação histórica (CARRILLO, 2014).

No mesmo sentido, João Colares da Mota Neto, ao analisar a pedagogia decolonial,

afirma que ela “[...]  refere-se às teorias e práticas de formação humana que capacitam os

grupos subalternos para a luta contra a lógica opressiva da modernidade/colonialidade, tendo

como horizonte a formação de um ser humano e de uma sociedade livres, amorosos, justos e

solidários.” (MOTA NETO, 2018, p. 8).

Assim,  a  pedagogia  decolonial  pode  ser  entendida  tanto  como  um  conjunto  de

reflexões  sobre  as  práticas  pedagógicas  reprodutoras  da  colonialidade,  das  exclusões,  das

violências e dos silenciamentos produzidos pela modernidade/colonialidade, como também de

práticas que buscam transformar a realidade social a partir de cosmovisões e práticas outras.

Compreendendo  as  pedagogias  decoloniais  dessa  maneira  e  relembrando  que  a

Educação Popular postula a emancipação dos grupos oprimidos a partir de práticas educativas

altamente  democráticas  e  que  buscam  superar  o  histórico  silenciamento  dos  grupos

subalternizados, é possível verificar aproximações entre elas. E mais, é possível verificar as

bases das pedagogias decoloniais na Educação Popular. Pois como escreveu Paulo Freire, na

Pedagogia do Oprimido: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no

trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1974, p. 92).
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Nessa perspectiva, as ideias e  práticas promovidas por Paulo Freire e Orlando Fals

Borda  oferecem elementos  fundamentais  para  articular  pedagogia  e  decolonialidade,  “[...]

tanto  para  pensar  pedagogicamente  a  decolonialidade  quanto  para  refletir,  em  termos

decoloniais, sobre a Pedagogia.” (MOTA NETO, 2018, p. 9).

Desde  1500,  quando  iniciou  a  colonização  de  Abya  Yala3 e  esta  passou  a  ser

denominada América (Latina), os povos originários e, logo depois, os africanos sequestrados

desenvolveram, segundo Catherine Walsh: 

[...] estrategias, prácticas y metodologías — las pedagogías — de lucha, rebeldía,
cimarronaje4,  insurgencia,  organización  y  acción  [...]   para  resistir,  transgredir  y
subvertir  la  dominación,  para  seguir  siendo,  sintiendo,  haciendo,  pensando  y
viviendo — decolonialmente — a pesar del poder colonial (WALSH, 2013, p. 25).

É a partir desse horizonte histórico que o pedagógico e o decolonial se enlaçam como

apostas  políticas,  sociais,  culturais  e  existenciais  fortemente  arraigadas  na  vida  e  nas

memórias  coletivas  dos  povos  indígenas  e  afrodescendentes,  transmitidas,  de  geração em

geração, para a manutenção de uma existência digna,  complementar e relacional de seres

vivos e não vivos, humanos e não humanos, com a e como parte da Mãe Terra5 (WALSH,

2013). A autora afirma ainda que a memória coletiva “[...] es la que articula la continuidad de

una apuesta decolonial, la que se puede entender como este vivir de luz y libertad en medio de

las tinieblas.” (WALSH, 2013, p. 26).

Caberia  então  construir  projetos  que  amarrassem  os  diversos  elementos  de

decolonização do pensamento histórico e da prática de aprendizado histórico. No primeiro, a

tarefa  se  incumbiria  de  retomar  as  memórias  de  passados  silenciados,  de  produzir

coletivamente a história de um determinado grupo, afirmar a posição política na criação do

fato  e  da  narrativa  histórica,  decolonizar  o  tempo,  valorizar  as  diferenças  e  a

interculturalidade. No que se refere à prática de aprendizado histórico, propõe-se uma série de

ações de reflexão e práticas que a partir da comunicação entre o espaço educacional escolar e

de outros espaços de resistência e de manutenção de outras memórias, se promoveria uma

perspectiva  história  mais  aberta  a  outras  narrativas  e  temporalidades,  a  outras  formas  de

aprendizagem histórica, mais integradas à vida cotidiana dos sujeitos subalternizados e mais

vinculada a uma perspectiva político-educacional emancipatória.

3 Abya  Ayla  é  o  nome com que  os  indígenas  Kuna,  do  Panamá  e  da  Colômbia,  chamavam o  continente
americano antes da Conquista espanhola. Significa para os aimara “terra de plena maturidade” ou “terra de
sangue vital”.

4 Cimarronaje é o equivalente espanhol para quilombismo.
5 No original, Madre Tierra.
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Pensando  em  decolonizar  as  aulas  de  História, Nilton  Pereira  (2018)  discute  as

relações entre essa, o ensino de História e a colonialidade do tempo a partir de autores da

filosofia  da  diferença  (Nietzsche,  Bergson,  Deleuze  e  Foucault),  em  diálogo  com  o

pensamento decolonial, especificamente com Aníbal Quijano. Pereira parte da ideia de que

vivemos  em  uma  temporalidade  colonizada  que  aparece  para  nós  como  algo  quase  que

natural. A colonialidade do tempo, esse conjunto articulado de enunciados que constroem uma

estrutura sólida,  são entendidas  como ficções  poderosas  que impõem-se como um campo

vasto para a experiência humana associando quase que automaticamente o tempo às formas de

medi-lo, representá-lo e experienciá-lo, formas particulares, contingentes e históricas mas que

aparecem para nós como naturais e universais, como por exemplo a cronologia e a linha do

tempo,  representações  eurocêntricas,  teleológicas,  evolucionistas  do  tempo,  representações

impostas pela modernidade. A partir dessa constatação, o autor aponta para um desafio limite

colocado para o Ensino de História: como ultrapassar os limites impostos pela colonialidade

do tempo.

Pereira  (2018),  acredita  que  uma  das  formas  de  decolonizar  o  tempo  da  aula  de

História  é  através  da  promoção  do  “reencontro  com a  Vida,  com o  Passado  Puro”,  que

consiste  em um modo  de  pensar  que  se  livre  da  prisão  da  narrativa,  sempre  incapaz  de

representar o outro no tempo e no passado. O autor segue então na direção de um passado

prático, nos termos de Hayden White. Pensa o ensino de História como lugar de produção

conceitual que se dá através de uma arte, de um modo de expressão, que possibilite “[...]

deixar passar diversas temporalidades e diversas formas de representá-lo.” (PEREIRA, 2018,

p. 26). Para ele, outro problema se encontra na tentativa sempre presente nas aulas de História

de tentar narrar o outro:

[...]  estamos demasiadamente acostumados com nós mesmos, a  ponto de sempre
reduzirmos o outro à nossa narrativa coerente, e isso nos impede de experimentar
modos  de  encontrá-lo  por  Fora  de  qualquer  narrativa  –  não  seria  esta  uma
possibilidade de aprender com o outro em vez de desenhá-lo com os traços que nos
obrigam a criar uma ficção com uma intriga plausível? (PEREIRA, 2018, p. 29).

Assim, para Pereira (2018), romper  com a colonialidade do tempo significa abrir a

aula de História para a multiplicidade de diálogos, negociações e tensões que a atravessam.

Significa romper com a ideia de que o presente é o ápice do tempo sempre linear que se

encaminha rumo à evolução, ao progresso, o que possibilita abrir as aulas de História para se

aprender com experiências passadas e para a esperança de um futuro que pode surgir como

novidade.
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Tendo em vista construir caminhos para uma educação decolonial e intercultural, Vera

Candau (2013) enumera alguns núcleos fundamentais de onde se pode partir: a desconstrução,

desnaturalização  e  explicitação  da  rede  de  estereótipos  e  preconceitos  que  povoam  o

imaginário social a respeito de outros grupos socioculturais; reconhecimento e valorização das

diferenças, saberes e práticas; resgate dos processos de construção das identidades culturais

em níveis individuais e coletivos, sobretudo a partir da contação de histórias e produção de

narrativas individuais e coletivas; promoção de experiências de interação sistemática com os

diferentes grupos de diferentes procedências sociais, étnicas, religiosas, culturais, etc., para

assim desenvolver  a  capacidade  de  relativizar  as  diferentes  maneiras  de se posicionar  no

mundo  e  de  atribuir  a  ele  sentidos;  e  favorecer  processos  de  empoderamento,  sobretudo

orientados a grupos historicamente subalternizados.

Essa  postura  em  relação  a  interculturalidade  coincide  com  o  que  a  intelectual

Petronilha Beatriz  Gonçalves e  Silva entende para uma educação para as relações étnico-

raciais:

A educação  das  relações  étnico-raciais  tem  por  alvo  a  formação  de  cidadãos,
mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade no exercício
de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios
aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, persegue
o  objetivo  precípuo  de  desencadear  aprendizagens  e  ensinos  em que  se  efetive
participação  no  espaço  público.  Isto  é,  em  que  se  formem  homens  e  mulheres
comprometidos com e na discussão de questões de interesse geral, sendo capazes de
reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências históricas, contribuições dos
diferentes  povos  que  têm formado  a  nação,  bem como de  negociar  prioridades,
coordenando diferentes interesses, propósitos, desejos, além de propor políticas que
contemplem efetivamente a todos (SILVA, 2007, p. 490).

Para Danilo Streck (2010), impõe-se aos educadores e pedagogos três tarefas:

a) debruçar-se sobre a complexa e multifacetada realidade latino-americana e escutá-

la. Deve-se promover leitura do mundo; mergulhar no âmago das tramas nas quais

se constitui e desenvolve a vida e não somente compilar e recitar dados sobre a

realidade social. Coincidindo com proposições lançadas pelos Estudos Culturais e

desde a perspectiva da multi ou da interculturalidade, Danilo então problematiza:

“O grande desafio, ainda hoje, é como se inserir neste mundo em mudanças sem

abdicar dos elementos culturais próprios” (STRECK, 2010, p. 30);

b) tomar plena consciência do tipo de inserção que coube à América Latina, em grande

parte  através  da  educação,  no  processo  de  ocidentalização  e  modernização.  O

desafio, dirá Paulo Freire (1988), que cada pessoa tem como tarefa histórica “[...] é

assumir o seu tempo, integrar-se, inserir-se no seu tempo. Para isso, porém, mais



43

uma vez, eu chamo a atenção dos moços para o fato de que a melhor maneira de

alguém assumir o seu tempo, e assumir também com lucidez, é entender a história

como possibilidade” (FREIRE, 1988, p. 89). Boaventura de Souza Santos (2002),

ao criticar as totalidades excludentes da razão ocidental, aponta para as diferentes

temporalidades.  Por  isso,  para  Streck  (2010),  uma  pedagogia  latino-americana

decolonial deve respeitar a  ecologia das temporalidades, tendo-as como ponto de

partida  – e,  assim,  abrindo  o  processo  educacional  para  a  multiplicidade  de

temporalidades existente no continente –, e como ponto de chegada, ao passo que

nega as  visões  deterministas  do tempo linear  que  vão de um a outro  ponto do

tempo;

c) o desenvolvimento de uma pedagogia da práxis, pedagogia da ação transformadora

das  condições  que  se colocam como obstáculo para  o desenvolvimento  do “ser

mais”6 das pessoas e das sociedades subalternizadas.

Tendo em vista todas essas reflexões e proposições e voltando ao problema inicial,

poderíamos  começar  a  pensar  em propostas  decoloniais  para  o  ensino  de  História.  Uma

proposta de cunho altamente político e democrático, que busque a produção do conhecimento

a partir de uma ecologia de saberes que confronta a monocultura da ciência moderna, para

usar a expressão de Boaventura de Souza Santos (2002), intercultural crítica, como propõe

Vera Candau (2013),  que se produz com os  grupos subalternizados tomados por si  como

sujeitos em busca de um ser mais, talvez não no sentido ontológico como desenhou Paulo

Freire, e sim no sentido da construção de sentidos que caminhem na direção da superação da

sua  condição,  no  sentido  do  rompimento  com  os  preconceitos  e  na  busca  utópica  mas

necessária da liberdade e da convivência.

No campo do Ensino de História, a perspectiva decolonial e, mais especificamente, as

pedagogias decoloniais parecem ser ainda uma novidade pois foram alvo de poucas incursões,

apesar do grande valor agregado, sobretudo pela profundidade teórica dos autores que sobre

elas se debruçaram. Entretanto não foram poucas as propostas para o Ensino de História nas

quais é possível perceber a aproximação com as propostas decoloniais. Isso porque a própria

noção de decolonialidade não surge do nada, mas sim a partir de uma ampla diversidade de

teorias  e  proposições  críticas,  cujas  implicações  no  Ensino  de  História  são  abordadas  no

capítulo que segue.

6 O conceito de ser mais é de Paulo Freire e aparece na Pedagogia do Oprimido (1974), como sendo vocação
ontológica e histórica dos seres humanos, como superação da condição de opressão e de desumanização e se
faz na luta contra a alienação e pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres para si” e não para os
outros em situação de dependência.
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2.1 POSSIBILIDADES PARA DECOLONIZAR O ENSINO DE HISTÓRIA

Tomamos então as perspectivas decoloniais de leitura da realidade e as propostas de

decolonização do poder, do saber e do ser no campo da educação contidas nesse amplo e

heterogêneo projeto:  pensar a partir dos problemas do presente, não de maneira presentista,

mas relacionando temporalidades; pensar a partir dos contextos em que surgem os problemas,

não de maneira isolada, mas relacionando-os ao contexto maior, tanto regional, como global,

historicizando-os; desnaturalizar e explicitar a realidade social e as desigualdades produzidas

historicamente a partir de uma leitura crítica do mundo e dos conhecimentos hegemônicos;

possibilitar a escuta de outras vozes, de outras interpretações, dos grupos subalternizados, que

possibilitem  a  crítica  das  narrativas  e  interpretações  hegemônicas,  mas  também  o

reconhecimento,  respeito  e  valorização  de  diferentes  saberes  e  práticas;  promoção  de

experiências de interação entre pessoas e grupos diferentes; promoção de uma pedagogia da

práxis dialeticamente reflexiva e ativa que busque a criação e a recriação de sentidos outros

que guiem os sujeitos em direções diferentes daqueles que nos empurraram até aqui por meio

da colonialidade e visando  a transformação do mundo através de práticas solidárias e que

tenham como horizonte a libertação dos povos oprimidos, a diversidade, a justiça e o bem

viver.

Não se trata aqui de reinventar a roda, mas trazer ao debate reflexões já realizadas no

campo do Ensino de História. Entretanto aqui elas são historicizadas e pensadas sob as lentes

do  decolonial,  por  onde  são  valorizadas  as  potências  dessas  diferentes  proposições  se

colocadas no âmbito do projeto decolonial. 

Nesse  sentido  cabe  aqui  verificar  como os  diversos  aspectos  e  proposições  dessa

perspectiva  aparecem  como  possibilidades  teóricas  e  práticas  na  História  do  Ensino  de

História  no Brasil.  Para tal,  são verificadas algumas aproximações  por onde o Ensino de

História se colocou de maneira crítica de alguma forma semelhante ao pensamento decolonial

tomado aqui como referência teórico-metodológica para a realização desse trabalho.

Assim, trato de dar um enfoque maior sobre algumas temáticas, debates, problemas e

práticas realizadas no Ensino de História que dialogam com essa a perspectiva decolonial de

maneira  mais  intensa:  a  História  Local,  o  trabalho  com a  História  Oral  e  a  Memória,  a

educação para as relações étnico-raciais, e as pedagogias ativas propostas para o ensino dessa

disciplina,  sobretudo  quando  se  aproximaram do que  foi  pensado  e  proposto  em relação

estreita com os campos da Educação Popular e da Pesquisa Participante.
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Analisando a História como disciplina escolar no Brasil, percebe-se que houve uma

série de mudanças que se expressaram na legislação, nas concepções e práticas de professores,

na estrutura escolar e na própria concepção de escola e de Ensino de História em diferentes

momentos da educação brasileira. As análises aqui tomadas a respeito da história do Ensino

de  História  não  veem essas  mudanças  como movimentos  homogêneos  que  ocorreram de

maneira  linear  relegando  ao  esquecimento  o  que  ocorreu  em  períodos  anteriores.  Pelo

contrário, apesar das mudanças, muitas concepções e práticas permaneceram vivas, de uma

maneira  ou  de  outra,  mais  ou  menos  destacadas  e  ativas,  com  alterações,  adaptações,

conforme  os  acontecimentos  e  as  correlações  de  forças  iam  modificando  as  ideias  e  as

relações sociais no decorrer da história brasileira.

Por isso, tomamos o Ensino de História desde uma perspectiva histórica e sobretudo a

partir do que foi realizado dentro da escola, da instituição escolar. Mesmo concordando com

as proposições de vários autores,  incluindo aí  Paulo Freire,  que entendem a educação em

sentindo amplo e que se dá na vida como um todo, o trabalho que é realizado aqui ocorre na

escola, ou melhor desde a escola. Por isso a centralidade no que foi desenvolvido na escola.

Entretanto, se a educação ocorre em todos os espaços da vida, se a escola está inserida em um

determinado  contexto,  em  uma  determinada  comunidade  e  valorizando  essa  dimensão

educacional que se dá fora da instituição escolar mas que com ela dialoga, retomam-se aqui

também alguns momentos em que a escola se abriu para o que ocorria para além de seus

muros, sobretudo quando dialogou com a comunidade de acolhida, para usar expressão de

Carlos Rodrigues Brandão, e para momentos em que foi afetada pelas tensões sociais e pelas

lutas dos movimentos sociais em diferentes contextos históricos.

2.2 UM ENSINO DE HISTÓRIA COLONIZADO

Existindo somente a partir da década de 1830 como disciplina autônoma, a História

ensinada anteriormente era a vinculada ao Ensino Religioso, uma história sagrada. A partir da

independência do Brasil, sua função se modificou, sendo associada aos usos para a qual foi

criada como disciplina com pretensões científicas no século XIX, assim permanecendo até

aproximadamente  a  metade  do século XX. Tomando como matriz  e  referência  a  História

europeia,  o  ensino  de  História  no  Brasil  foi  usado  para  a  produção  de  juízos  de  valor

individuais  e coletivos – a história exemplar,  sem se desvincular  completamente da visão

católica dominante no meio intelectual.  O que importava eram os conteúdos vinculados à

Europa.



46

No século XIX e início do século XX, privilegiava-se na escola a História Universal

seguindo o esquema quadripartite de matriz francesa: História Antiga, Idade Média, História

Moderna e História Contemporânea, com a História do Brasil vista em paralelo à História

Universal, em posição secundária. Segundo Selva Guimarães Fonseca:

[...] a história do Brasil, durante muitos anos, foi tratada nos programas de ensino
como pequeno apêndice da história universal. À medida que o país se europeíza,
deixa de ser “bárbaro”, atrasado” e começa a se organizar “à imagem da Europa”,
ele começa a “entrar na história” e consequentemente a ser parte mais significativa
dos programas de ensino” (FONSECA, 2011, p. 53).

No  período  republicano,  a  História  passou  a  ser  usada  para  a  construção  do

patriotismo, do fortalecimento da identidade nacional em direção a um futuro de ordem e

progresso  (BITTENCOURT,  2008).  O  Brasil,  na  perspectiva  dos  republicanos,  deveria

abandonar  seu  passado  arcaico.  A época  era  de  “modernização”  e  a  trilha  era  posta  em

consonância com o modelo europeu. Para Circe Bittencourt (2004), se o sentido empregado

no ensino de História na escola era o europeu, a referência era o Estado Nacional criado

naquele  continente,  o  que  gerava  um paradoxo.  Segundo  a  autora,  “[...]  a  existência  da

História  escolar  deve-se sobretudo ao  seu papel  formador  da identidade  nacional,  sempre

paradoxal, no caso brasileiro, uma vez que deveríamos nos sentir brasileiros mas antes de

tudo pertencentes ao mundo ocidental e cristão.” (BITTENCOURT, 2004, p. 17).

Assim, no período republicano, o ensino de História do Brasil passou a ser tomado

como  estratégico  no  desenvolvimento  do  sentimento  de  nacionalidade  e  na  formação  do

Estado Nação que se vislumbravam a partir do referencial europeu. Por isso, essa História

seguia  a  reboque  da  narrativa  que  colocava  a  história  europeia  como  modelo  de

desenvolvimento a ser seguido pela sociedade brasileira. O modelo era o do progresso, o que

colocava  diversos  aspectos  da  História  brasileira,  sobretudo  aqueles  ligados  às  culturas

indígenas  e  afro-brasileiras,  como entraves  à  entrada  do Brasil  na  modernidade,  devendo

assim ser superados e silenciados. O Ensino de História no Brasil surgia colonizado.

Conforme Elza  Nadai  (1992)  o  fio  condutor  do  processo  histórico  centrava-se  no

colonizador português e no imigrante europeu para, apenas depois, apresentar as contribuições

paritárias dos indígenas e dos africanos. Por isso, segundo a autora:

[...] a ênfase nos estudos dos aportes civilizatórios – os legados pela tradição liberal
europeia. Desta forma, procurava-se negar a condição de país colonizado bem como
as diferenças nas condições de trabalho e de posição face à colonização das diversas
etnias. Procurou-se criar uma ideia de nação resultante da colaboração de europeus,
africanos e nativos, identificada às similares europeias. A dominação social (interna)
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do branco colonizador sobre os africanos e indígenas bem como a sujeição (externa)
do país-colônia à metrópole não foram explicitadas (NADAI, 1992, p. 149).

É somente com Vargas e seu projeto de nação imposto na década de 1930 que aparece,

nos programas escolares, a disciplina autônoma de História do Brasil, porém ainda vinculada

à história quadripartite. Nessa lógica, não fazia sentido valorizar as Histórias dos diferentes

grupos que compunham o país, a história africana, a dos afro-brasileiros, a dos indígenas, as

diferentes culturas, as histórias regionais, as histórias locais e os tensionamentos sociais que

eclodiram ao longo da história do Brasil em todo o seu território. Ao contrário, um ensino que

segue essa linha se chocava com o projeto educacional de formar uma subjetividade patriótica

e com isso um país coeso, homogêneo e pacífico. A História do Brasil, nessa perspectiva, foi

contada desconsiderando-se os conflitos e as relações de dominação e exploração, o racismo e

violência real e simbólica que provocaram resistências, lutas e banhos de sangue que cobriram

o território desde a invasão portuguesa.

O controle sobre a escola e o ensino cresceram. Valorizou-se o culto aos heróis da

Pátria  segundo  os  ideais  republicanos.  Disseminaram-se  os  festejos  nacionais  como  a

independência e a proclamação da República, efemérides que se tornaram feriados nacionais,

com o objetivo de criar um sentimento de pertencimento à nação brasileira, independente das

injustiças provocadas desde o “descobrimento”.

O  ensino  de  caráter  mnemônico  e  de  transferência  de  conhecimentos  a  serem

inculcados  nos  estudantes  manteve-se  como forma principal  na  área  da  História  desde  a

criação da escola no Brasil. Ele manteve-se, inclusive, apesar das críticas e das propostas de

substituição desses métodos por outros, de caráter ativo, que fossem centrados nas atividades

dos estudantes, em ações concretas e práticas significativas. Esses métodos, cujo centro é o

estudante, foram propostos pelos escolanovistas brasileiros, sobretudo Anísio Teixeira, cuja

influência maior é a psicologia cognitiva norte-americana e as ideias de John Dewey.

Também  inspirado  por  Dewey,  Anísio  Teixeira,  no  interior  do  movimento  de

renovação educacional,  propôs,  em 1930,  a  criação da disciplina de Estudos Sociais,  que

gradativamente foi aparecendo na escola brasileira, segundo Israel Soares de Souza, como um

“[...] elemento regulador da postura dos educandos de acordo com o conjunto de regras da

nação.” (SOUZA, 2015, p. 76).

Para Anísio Teixeira, que como Dewey, criticava a separação da escola e da realidade

em que  estava  inserida,  criticava  o  ensino  livresco  e  compartimentado  das  disciplinas,  a

atividade educativa deveria ser definida como “processo de reconstrução e organização da

experiência, pela qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos
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a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” (TEIXEIRA, 2010, p. 37).Como nos

Estados  Unidos,  no  Brasil,  a  defesa  dos  Estudos  Sociais  se  fazia  dessa  maneira  pelo

estreitamento dos vínculos entre educação e vida e com o objetivo de melhor integrar os

educandos ao meio social, que se transformava no período.

Um importante defensor da inserção dos Estudos Sociais nos programas educacionais 

brasileiros foi o professor do Colégio Dom Pedro II no Distrito Federal, Carlos Delgado de

Carvalho (1884-1980), que em 1953 já criticava o distanciamento do ensino da realidade dos

estudantes, sobretudo no que se refere às disciplinas sociais, porque baseadas em conteúdos e

métodos “tradicionais e antiquados”, desvinculados do momento histórico vivido (SANTOS;

NASCIMENTO, 2015).

A partir da década de 1950, mesmo que não obrigatória para todas as escolas do país, a

disciplina de Estudos Sociais ganhou cada vez mais relevância, tendo em vista o projeto de

sociedade que se desenvolvia no Brasil. Para Selva Guimarães Fonseca (2010, p. 73), “[...] o

princípio  básico  dos  Estudos  Sociais,  inspirado  em  escolas  norte-americanas,  visava  à

integração do indivíduo na sociedade, devendo os conteúdos dessa área auxiliar na inserção

do estudantes, da forma mais adequada possível, em sua comunidade.”.

Como parte dos Estudos Sociais, o ensino de História passou a ser realizado, junto a

outras  disciplinas  como  a  Geografia,  Sociologia  e  Economia,  a  partir  dos  círculos

concêntricos,  partindo  da  realidade  mais  próxima  dos  estudantes,  desde  a  família,  a

comunidade até  outros  tempos e  espaços mais  distantes  da vida  presente e  cotidiana.  De

acordo com Fonseca (2010), o ensino de História passou, então, a ser ainda mais reduzido,

estabelecendo-se  como  uma  coleção  de  grandes  acontecimentos  do  país  a  serem

comemorados,  e  como  apêndice  da  geografia  brasileira,  a  partir  do  aprendizado  da

organização da administração institucionalizada, e da valorização de símbolos pátrios e culto

aos  heróis  nacionais,  o  que seguia a  orientação de formação de uma cidadania patriótica

hierarquizada e que visava a manutenção da ordem em vistas ao progresso.

Algo  um  tanto  quanto  diferente  daquilo  que  era  proposto  pelos  educadores  que

pensaram a Escola Nova em suas origens, como os libertários Francisco Ferrer y Guardía

(1859-1909) e Alexander S. Neil (1883-1973), e os escolanovistas John Dewey (1859-1952) e

Adolph Ferrière (1879-1960), cujas ideias e experiências educacionais visaram desenvolver a

autonomia dos estudantes e a organização coletiva da escola e do aprendizado (GADOTTI,

1992).

A partir da década de 1950, a historiografia brasileira se reformulava sob influência do

marxismo e da Escola dos Annales, colocando na centralidade da narrativa histórica as classes
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sociais e o trabalho, mas sem perder seu caráter nacionalista e exemplar, além de linear e

progressivo,  características  ainda  muito  presentes  nas  narrativas  reproduzidas  no  ensino

escolar daquele período. Vale dessa maneira ressaltar que o Ensino de História não tinha ainda

se  constituído  como  campo  de  conhecimentos  próprios.  O  ensino  funcionava  como

transmissão  de  conhecimentos  produzidos  na  academia  e  que  deveriam ser  memorizados

pelos estudantes avaliados pela quantidade de conhecimentos adquiridos e memorizados ao

final de um ciclo de aulas.

Esse foi um período importante no campo dos debates em torno da educação no país.

Partindo  dos  escolanovistas  projetou-se  no  espaço  de  debates  públicos  a  necessidade  de

ampliação da oferta de educação pública, laica e gratuita no Brasil. De 1936 a 1951 o número

de escolas dobrou e o de escolas secundárias quase quadriplicou, ainda que essa ampliação se

concentrasse nas regiões urbanas dos estados mais desenvolvidos. Os debates se estenderam

por um longo período de tempo e versavam sobre assuntos diversos: a liberdade de ensino;

sobre  o  seu  conteúdo,  se  mais  propedêutico  ou  mais  formativo;  descentralização  ou

descentralização educacional; se as verbas públicas poderiam ser destinadas para instituições

privadas e religiosas; e fundamentalmente em torno da defesa da escola pública. Apesar das

muitas  conquistas,  a  denúncia  continuava:  a  educação,  em  diversos  aspectos  continuava

enormemente desigual, as taxas de escolarização não chegavam a 50% da população em idade

adequada e a evasão era enorme (ROMANELLI, 2014).

Entretanto, algumas mudanças estavam por vir, sobretudo pela força dos movimentos

sociais rurais e urbanos e pela influência das ideias de uma Pedagogia Crítica, de Paulo Freire

e outros pensadores e atores sociais que pensavam uma sociedade e uma outra educação.

2.3 ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO POPULAR

Nos anos 1950, desenvolveram-se uma série de ações em prol da alfabetização, visto a

grande quantidade de analfabetos que compunham a sociedade brasileira7. Destacou-se, nesse

contexto, um grupo de educadores que visava, a partir de perspectivas que dialogavam com o

marxismo e num contexto de crescimento urbano bastante desigual, alfabetizar e educar as

massas urbanas e camponesas para a transformação social. Entre seus precursores, certamente

o  mais  destacado  foi  o  pernambucano  Paulo  Freire  (1921-1997),  maior  representante  do

movimento que ultrapassou as fronteiras do Brasil, a Educação Popular.

7 A taxa de analfabetismo entre pessoas de 5 anos ou mais, conforme estudo realizado por Alceu Ferraro (2009)
a partir de dados do IBGE era de 57,2% em 1950, 46,7% em 1960, caindo para 38,7% em 1970, para 31,9%
em 1980, 35,1% em 1990 e 16,7% em 2000.
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Para o argentino Alfonso Torres Carrillo (2011), a Educação Popular se desenvolveu

na América  Latina  em meio a  uma onda de movimentos  populistas  que pretenderam dar

caráter nacionalista e democrático à educação, exaltando as culturas populares autóctones e as

capacidades criativas do povo. Isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as

agências multilaterais de desenvolvimento e os governos de muitos países viram as estruturas

sociais tradicionais como obstáculo ao desenvolvimento econômico e a estabilidade política

das nações. O desafio da modernização aumentou o desejo de ampliar a cobertura educacional

e a alfabetização de adultos, o que provocou a criação de programas de alfabetização em

diversos  países,  fomentados por  organismos como a Oficina Regional  de Educación para

América Latina y Caribe (OREALC), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização das Nações Unidas (ONU).

No Brasil, com a redemocratização pós ditadura estado-novista, se intensificaram os

debates educacionais propulsionados pelo tensionamento político-econômico que polarizava

entre os defensores da internacionalização da economia defendida por parcela das elites que

se  reunia  em  torno  da  União  Democrática  Nacional  (UDN)  de  um  lado,  e  o  nacional

desenvolvimentismo fomentado  pelo  Instituto  Superior  de  Estudos  Brasileiros  (ISEB)8 de

outro  (PALUDO,  2001).  Este  último  foi  uma  instituição  que  aglutinou  uma  série  de

pensadores em busca de soluções para o Brasil naquele tempo e que exerceu grande influência

sobre Paulo Freire em suas obras iniciais (PAIVA, 1980).

Com Jango e as Reformas de Base, a partir de 1962 o desenvolvimentismo defendido

pelo  ISEB  passou  a  ter  um  caráter  diferente  do  que  era  defendido  no  início  por  essa

instituição. A emancipação nacional nesse momento ganhou destaque. Nesse sentido as ideias

de  Anísio  Teixeira  –  pensador  de  destaque  na  educação  nacional,  e  com  ideias  que  se

assemelhavam às produções do ISEB – passaram a ser também amplificadas pelos grupos

políticos e intelectuais que atuavam em torno da instituição. A escola passou a ser tomada

como um importante instrumento de conscientização nacional para a emancipação do país.

Entretanto, a visão que se tinha da escola apontava para uma série de deficiências,

ineficiências  e  limites,  e  assim  precisava  ser  complementada  por  diferentes  ações  de

diferentes contextos educacionais e que postulavam a transformação. Assim, a perspectiva da

Educação  Popular  se  constituía  como  uma  matriz  pedagógica  para  diversos  contextos

8 Segundo Caio Navarro de Toledo, o ISEB foi criado em 14 de julho de 1955 por Café Filho que assumiu a
presidência por ocasião do suicídio de Getúlio Vargas, mas sua ideia-matriz já era gestada no início do segundo
governo Vargas (1951-1954), pela necessidade de se criar um grupo para auxiliar o governo nas “[...] tarefas e
matérias que o Estado capitalista é hoje incumbido de realizar”,  para o “[...]  incentivo e na promoção do
desenvolvimento nacional.” (TOLEDO, 1997, p. 203-204).
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educacionais que começava a estimular o trânsito para uma sociedade mais democrática, a

mudança significativa tão sonhada por muitos intelectuais e educadores (STRECK, 2013).

O tema do desenvolvimento nacional se tornou também um apelo político de caráter

populista que incitava a mobilização das massas. Para isso a erradicação do analfabetismo foi

colocada  como  fundamento  e  diversas  campanhas  ministeriais  com  esse  objetivo  foram

criadas entre 1940 e 1963 (SAVIANI, 2013).

Por isso e também em função do surgimento de diversos movimentos sociais em meio

à ebulição política do país, fortaleceram-se ações de educação para a emancipação realizadas

em espaços não formais, ou seja, fora da escola estatal, como no Movimento dos Agricultores

Sem  Terra  no  Rio  Grande  do  Sul  (MASTER),  nas  Ligas  Camponesas  no  Nordeste,  no

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e em uma série de movimentos que partiam de

educadores,  associações  de  moradores,  religiosos,  sobretudo  os  ligados  à  teologia  da

libertação, universidades e sindicatos, priorizando adolescentes, adultos e a sua alfabetização.

Conceição Paludo (2001) destaca, nesse contexto: os Movimentos de Cultura Popular (MCP),

cujo  primeiro  foi  criado em 1960 e teve Paulo Freire  como um de seus  idealizadores;  o

Movimento de Educação de Base (MEB), vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil (CNBB) criada em março de 1961; os Centros Populares de Cultura (CPC), criados por

iniciativa da União Nacional  dos Estudantes (UNE) em 1962;  e  o Programa Nacional  de

Alfabetização de Adultos (PNAA), criado em 1963 e coordenado por Paulo Freire.

Segundo  Carlos  Rodrigues  Brandão  (1980),  eram  três  os  grupos  de  atividades

desenvolvidas  por  estes  movimentos:  a  alfabetização,  a  organização  de  base  e  a  cultura

popular. Em torno deles, um núcleo comum composto por eixos: o exercício da cidadania

como afirmação e desempenho que as classes populares deveriam assumir no cenário sócio-

político; resistência ao imperialismo e fortalecimento de ações de pressão por mudanças nas

condições sociais existentes; a busca do desvelamento dos conflitos sociais existentes; o não-

diretivismo, a conscientização e o ativismo das classes populares na busca pela transformação

social.

Inspiradas  pelo  que  se  produzia  no  exterior  e  no  meio  popular,  algumas redes  de

escolas  públicas  e  escolas  privadas  começaram  a  experimentar  práticas  baseadas  nos

princípios da Pedagogia Renovada, e assim surgiram escolas experimentais e vocacionais, por

onde as disciplinas de História, Geografia e Sociologia se integravam em torno de Estudos

Sociais e baseadas em metodologias ativas (PALUDO, 2001).

Dessa  maneira  tensionaram-se  dois  movimentos  no  campo  da  educação:  o

“hegemônico”, nas palavras de Conceição Paludo (2001), de caráter tecnicista, pautado pela
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Teoria  do  Capital  Humano  e  voltado  para  a  produção  de  mão  de  obra  adaptada  à

modernização que  se  pretendia  em solo  latino-americano,  e  outro  popular,  vinculado  aos

nascentes movimentos sociais da década de 1950 e 1960 e que se proliferavam na América

Latina em meio a situações semelhantes à brasileira, mas que se concentravam sobretudo fora

das instituições escolares estatais.

As tensões em torno dos rumos do Brasil eram cada vez mais crescentes. Em 1964, o

golpe  civil-militar  estabeleceu  no  Brasil  uma  ditadura,  empurrando  as  pretensões

emancipatórias  presentes  em  diversos  campos  sociais,  inclusive  aqueles  presentes  nos

princípios  e  experiências  da  Educação  Popular,  para  a  ilegalidade,  pressionando  os

movimentos para que se reformulassem em meio às mudanças que se impunham9. A tendência

educacional tecnicista, adequada à teoria do Capital Humano, venceu e foi hegemônica nos

tempos que se seguiram (PALUDO, 2001).

A ideia de complementariedade, segundo Danilo Streck (2013), desapareceu, e com

isso as práticas de educação de adultos seguiram pelos dois caminhos apontados por Paludo: o

tecnicista,  de manutenção da ordem para o desenvolvimento  econômico de um lado,  e  o

alternativo, que buscava a promoção da cidadania e de uma sociedade mais justa. O tecnicista,

no que se refere à educação de adultos, buscou adequar a alfabetização às necessidades do

capital,  substituindo a perspectiva  popular  do Movimento  de  Alfabetização (MOVA),  que

buscava  alfabetizar  através  do  diálogo  e  da  leitura  crítica  do  mundo,  pelo  Movimento

Brasileiro  de  Alfabetização  (MOBRAL),  cujas  práticas  baseavam-se  na  transmissão  dos

conteúdos e na sua reprodução por parte dos estudantes.

Por sua vez, o campo popular e democrático se viu em um dilema. Se por um lado

usou a bandeira da libertação para mobilizar as diferentes lutas travadas em meio a ditadura e

ao desrespeito dos direitos humanos, por outro, viu na escola um “perigo”. Ao longo dos anos

que  se  seguiram fortaleceu-se  no  Brasil  a  visão  que  colocava  essa  instituição  como  um

aparelho ideológico do Estado e como um instrumento de reprodução da cultura dominante,

conforme as ideias do franceses Louis Althusser, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron,

bem como as ideias de desescolarização de Ivan Illich, o que de certa forma contribuiu com as

concepções de escola e de educação fundamental vislumbradas pelos educadores populares

(STRECK, 2013).

Com as ações políticas determinadas pela Doutrina de Segurança Nacional, a censura

dos meios de comunicação e as limitações impostas sobre o sistema educacional, era o poder

9 O próprio Paulo Freire foi interrogado e preso algumas vezes até se exilar na embaixada da Bolívia no Rio de
Janeiro para depois embarcar para aquele país em outubro de 1964. Sobre isso e mais a respeito da vida e da
obra de Paulo Freire, ver Ana Maria Araújo Freire (2017).
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centralizado e em parceria com empresários que atuavam a partir do Instituto de Pesquisas e

Estudos Sociais (IPES)10 que determinava o que poderia ou não ser veiculado e ensinado nas

escolas do país. Nesse contexto é consolidada a disciplina de Estudos Sociais em substituição

à História e à Geografia, ao lado de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política

do Brasil (OSPB).

Segundo Circe Bittencourt  (2004),  houve uma separação acentuada entre o que se

pesquisava nas universidades e o que se produzia nas escolas, com a criação das licenciaturas

curtas para a formação de professores, assim os distanciando dos debates acadêmicos mais

atuais. Outro problema recaiu sobre a própria presença das disciplinas de História e Geografia

no ensino básico: no 2º grau houve a redução de suas cargas horárias e as que foram mantidas

serviam  apenas  para  atender  aos  exames  vestibulares  e  para  uma  formação  geral.  Era

adequada ao ensino terminal profissionalizante segundo o que era prescrito nos documentos

oficiais. Já no 1º grau, houve a proposta governamental de uni-las na disciplina de Estudos

Sociais (BITTENCOURT, 2004).

Nos anos 1980, isso começou a se modificar. No campo do ensino, se intensificaram

os debates e lutas políticas e teóricas a respeito do lugar da História na educação básica. Em

resposta  a  um  conjunto  de  políticas  educacionais  que  se  voltaram  para  uma  formação

tecnicista, profissionalizante, para a produção de mão de obra barata e vazia de reflexão, e de

grande  desvalorização  da  carreira  do  professor,  as  Ciências  Humanas  ofereciam  uma

instrumentalização  crítica.  O  que  nos  faz  compreender  a  afirmação  da  historiadora  Déa

Fenelon ao traçar a trajetória dos ataques e das lutas em meio às quais as professoras e os

professores de História viviam nos anos 1980: “[...] não é por coincidência que as disciplinas

mais atingidas por tudo isso sejam as nossas.” (FENELON, 1994, p. 13).

Se essa foi uma década de lutas em defesa da História como disciplina, no combate,

junto  aos  geógrafos,  contra  os  Estudos  Sociais  e  as  licenciaturas  curtas,  foi  também um

período de busca pela valorização do professor de História da escola básica, sobretudo a partir

da mobilização de professoras e professores que passaram também a criticar a dicotomia e a

hierarquia existente entre o pesquisador e o professor, entre a universidade e a escola, entre a

ciência e os saberes populares.

No  campo  da  Educação  Popular,  os  anos  de  1980  foram  marcados  pela  sua

reformulação.  Amparados  pelas  experiências  do  MEB na década  de  1960,  foram criados

inúmeros centros educacionais,  centros de documentação,  centros de formação onde eram

10 Sobre a presença dos empresários e do IPES no projeto educacional da ditadura civil-militar brasileira, ver
Souza (1981).
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construídas as dimensões pedagógicas das lutas em que se envolviam os movimentos sociais e

populares do período (STRECK, 2013).

No campo educacional como um todo, a presença das aspirações da Educação Popular

é facilmente notada. A ênfase era dada a defesa do ensino público, laico e gratuito em todos os

níveis,  com o  objetivo  fundamental  de  formar  um cidadão  capaz  de  refletir  criticamente

acerca da sua própria realidade e apto a participar dos diferentes processos sociais para a sua

transformação em direção a uma sociedade democrática onde os direitos humanos fossem

respeitados.

Tal movimentação social acabou por levar Paulo Freire à Secretaria de Educação do

município de São Paulo quando, em 1988, Luiza Erundina foi eleita prefeita pelo Partido dos

Trabalhadores (PT). Mesmo ficando na Secretaria por pouco tempo, de janeiro de 1989 a

maio de 1991, sua presença foi notadamente sentida. Freire e sua equipe promoveram uma

série de ações visando “mudar a cara da escola”, por onde é possível destacar a reforma de

inúmeras escolas, uma política de educação de jovens e adultos, a democratização da escola, a

criação de conselhos escolares e a realização de encontros e de plenárias pedagógicas com a

presença  não  somente  de  professores,  mas  também  de  comunidades  escolares  (FREIRE,

2017).

Seguindo o mesmo caminho, em anos e décadas seguintes, quando da ascensão de

governos  mais  ligados  ao  campo popular  e  democrático,  se  desenvolveram uma série  de

iniciativas em diversos municípios pelo país que de uma maneira ou de outra tomaram como

inspiração os princípios da Educação Popular: a Escola Candanga de Brasília, a Escola Plural

de  Belo  Horizonte,  a  Escola Sem-fronteiras  de Blumenau e as  Escolas  Cidadãs  de Porto

Alegre, Caxias do Sul, Alvorada, Esteio, Gravataí e outros municípios do Rio Grande do Sul e

do Brasil, e a Escola Guaicurú no Mato Grosso do Sul (BRANDÃO, 2002).

No universo acadêmico, esse período é marcado também por um gradual refluxo do

marxismo como fundamento das discussões no campo do Ensino de História e uma gradativa

ampliação  dos  debates  em  torno  da  historiografia  francesa,  da  Nova  História  e  das

diversificadas perspectivas culturais, o que se intensificou no decorrer dos anos 90 (CAIMI,

2001). A partir daí e com a força motora proveniente dos movimentos sociais não somente o

conteúdo do ensino passou a ser modificado, mas também a sua forma. Não só a história, mas

também a escola, a sociedade, a vida passaram a ser abordados com maior complexidade.

Começou nesse momento a se delinear um campo próprio de saberes para o Ensino de

História.  Gradativamente cresceu o número de publicações,  encontros e  debates em torno

desse campo de atuação e saberes. Como observa Flávia Caimi (2001) a partir da análise de
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produções  de  historiadores  dedicados  ao  Ensino  de  História,  os  anos  1980  e  mais

intensamente os 1990 foram décadas de encontros, discussões, publicações e questionamentos

epistemológicos e metodológicos em torno da prática do Ensino de História, de historicização

do  Ensino  de  História,  de  críticas  às  tendências  historiográficas,  ao  eurocentrismo,  à

linearidade da narrativa, aos mitos historiográficos, e às tendências educacionais consideradas

tradicionais  e  reprodutivistas.  Nesse sentido,  Circe  Bittencourt  (2011,  p.  89),  indagava-se

“sobre o significado da História  como ampliação do conhecimento humanístico ou como

instrumento ideológico de formação política, conforme determinações do poder instituído.”.

Cresceu também a circulação de ideias em torno dos estudos sobre o currículo e sobre

a didática. A ideia de que ensinar se resume a transmitir conhecimentos produzidos no âmbito

acadêmico passou a ser criticada, e o enfoque sobre os diferentes saberes presentes em uma

disciplina escolar proporcionou uma maior complexidade e maiores estudos a respeito dos

processos de ensino e aprendizado das disciplinas e a respeito da cultura escolar, bem como

uma busca, ainda tímida, é verdade, por compreender a dimensão educativa das disciplinas

científicas,  o  que  foi  abordado especialmente  sobre o  Ensino de História  por  Ana Maria

Monteiro (2013).

Segundo Monteiro, com a ampliação da oferta de escolas e vagas a partir dos anos

1970,  cresceu o  acesso  de  grupos  sociais  outrora  excluídos  da  escolarização,  aos  bancos

escolares. As dificuldades de aprendizado apresentadas pelas crianças e adolescentes eram

então entendidas como resultado de um “déficit cultural”. No início do milênio, Ana Maria

Monteiro assim reformulava o problema:

Hoje  podemos  indagar  se  estas  dificuldades,  no  caso  da  história,  não  eram
decorrentes, também do não reconhecimento e identificação, por parte deles, com
uma  versão  da  história  ensinada,  na  qual  seus  grupos  eram  ignorados  ou
apresentados  em  apenas  alguns  momentos  da  história,  como  subalternos  ou
inimigos,  excluídos  de  forma  drástica  do  processo  de  formação  da  nação.
(MONTEIRO, [2013], p. 18)

Pois um dos temas abordados por esse movimento de se repensar o Ensino de História

foi justamente o silenciamento das camadas populares das narrativas históricas produzidas e

reproduzidas nas salas de aula da escola básica brasileira, o que é percebido por Flávia Caimi

(2001)  sob  diversos  aspectos:  desde  o  apagamento  de  determinados  grupos  dos  livros

didáticos,  passando  pela  forma  como  eram  representados  no  enquadramento  da  história

nacional, até as linguagens e práticas docentes dentro da sala de aula que serviam mais ao

silenciamento  e  à  exclusão  do  que  ao  estímulo  e  à inclusão  dos  jovens,  sobretudo  das

periferias, no processo de ensino e aprendizado.
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Na  esteira  das  discussões  e  acúmulos  que  provinham  das  movimentações  e  dos

movimentos  sociais,  principalmente  dos  movimentos  negros  e  indígenas,  e  que  se

organizavam e se tornavam mais ativos desde os anos 1970 na luta contra a ditadura civil-

militar  (1964-1985),  mas também das  discussões  historiográficas  que eram realizadas  nas

universidades e nos espaços onde se debatia o Ensino de História, cada vez mais ampliados, a

disciplina passou também a atuar para a formação de indivíduos críticos e competentes para

exercer a cidadania, lutar por direitos e assim participar da vida democrática. O ensino de

História nessa época e para diversos autores e autoras, segundo Caimi (2001), não deveria ser

apenas acúmulo de informações, mas fundamentalmente deveria capacitar à interação com a

experiência  humana,  ou  melhor,  com  a  diversidade  das  experiências  humanas,  para  a

promoção de sujeitos ativos a partir  do estudo e da busca pela compreensão da realidade

social.

Nesse contexto,  apareceram críticas  ao fatalismo e à  imutabilidade da História,  ao

descolamento do que se ensina com o que se vive, ao ensino livresco e ao aprendizado pela

memorização de fatos,  datas e nomes.  Buscou-se integrar ensino e pesquisa colocando os

estudantes em contato com a realidade e a experiência concretas, aproximando-os das mais

diversas  fontes  e  metodologias,  entre  elas  as  que  abordavam questões  locais,  tais  como

documentos  oficiais,  imprensa,  patrimônio  arquitetônico,  arquivos,  memórias  e  registros

orais,  bem como de situações problemas do dia a dia dos estudantes,  que passaram a ser

objeto de estudo da escola a partir de investigações e reflexões interdisciplinares. Entretanto,

se essas críticas e possibilidades aparecem, como aponta Caimi, em diferentes publicações

que tratavam do Ensino de História, não se tem até agora, uma noção do real alcance dessas

publicações e desses debates.

Dessa  maneira  é  possível  observar  uma  aproximação  do  que  se  propunha  para  o

Ensino de História com as concepções e práticas educacionais desenvolvidas no campo da

Educação Popular: superação do ensino verbalista, memorizador e ancorado na transmissão

de conhecimentos; construção em sala de aula de conceitos tomados na sua historicidade; uma

história  que  se  baseia  na  realidade  dos  estudantes;  maior  incentivo  ao  protagonismo dos

estudantes  e  iniciação  em  metodologias  de  pesquisa  histórica;  maior  valorização  dos

conhecimentos populares;  a  busca por  uma perspectiva desde baixo acerca da História;  a

crítica a linearidade do tempo histórico eurocêntrico. Convergindo com essa percepção, Flávia

Caimi (2001) identifica Paulo Freire como um dos autores citados em algumas publicações

relacionadas ao Ensino de História nas décadas de 1980 e 1990 provando que, ao menos em

perspectiva e em algumas salas de aula do Brasil, essa aproximação era real.
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Entretanto,  cabe  destacar  que  ainda  não  são  muitas  as  pesquisas  que  buscaram

promover reflexões históricas sobre a aproximação entre a Educação Popular e o ambiente da

Escola Pública. Além de Danilo Streck (2013) com o artigo citado aqui que aborda o recente

acúmulo de experiências e maiores reflexões sobre  a pesquisa em Educação Popular e a

educação básica, há também os livros de Moacir Gadotti (1992), Ana Maria do Vale (1992),

José Clóvis de Azevedo (2000), Carlos Rodrigues Brandão (2002, 2003), entre outros que o

fizeram de maneira transversal.

Apenas uma publicação, considerando a publicação de livros e teses de doutorado,

promove  o  diálogo  específico  entre  a  Educação  Popular  e  o  Ensino  de  História,  e  mais

especificamente o Ensino da História Local. É a Tese de Doutorado de Israel Soares de Souza,

produzida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade da Paraíba, no ano

de 2015.

Nesse trabalho, o autor teve como objetivo principal analisar a relação entre História

Local e Educação Popular na constituição de uma prática pedagógica crítica e cidadã que se

volta  para  a  emancipação  dos  estudantes  entendidos  como  sujeitos  históricos.  Em  suas

palavras, os objetivos específicos de sua pesquisa são:

[...] contextualizar os princípios epistemológicos da Educação Popular a partir de
sua trajetória histórica no Brasil; refletir acerca do Ensino de história e da História
local no Brasil; compreender a percepção dos estudantes do Ensino Médio acerca do
Ensino de História  e,  por  fim,  relacionar os  princípios  teórico-metodológicos da
Educação Popular  com a História  Local,  a partir  da aplicação de um projeto de
história local no Ensino Médio. (SOUZA, 2015, p. 21). 

O autor,  a  partir  da  leitura  de  ampla  bibliografia  sobre  o  tema,  reconhece  que  a

inserção da Educação Popular no espaço formal da escola pública é uma possibilidade, apesar

de ter sido tratada com alguma polêmica durante muito tempo, sendo inclusive recusada por

muitos sujeitos que vivenciaram e discutiram a Educação Popular. Para ele, tanto a escola

como o ensino de História têm sido espaços que impossibilitam a emancipação dos sujeitos

pois são reguladores e normativos (SOUZA, 2015, p. 56).

Ao concordar com as conclusões desse pesquisador e valendo-se de todo o histórico de

transformações promovidas no Ensino de História tratados aqui, o problema tão debatido de

aproximar ou não a Educação Popular da escola estatal parece estar resolvido. Ao menos para

mim. Antes de mais nada, convém observar as especificidades dos espaços onde se realizam a

educação. Há os espaços formais, os não formais e os informais, há a educação infantil, a

educação  de  adolescentes,  de  jovens  e  de  adultos.  Por  esse  ângulo  é  possível  observar
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diferenças demarcadas por onde as especificidades devem guiar as práticas. Entretanto,  se

atentarmos para os princípios que orientam a práxis da Educação Popular, não parece estranho

que  novas  aproximações  possam  ser  realizadas.  Nesse  sentido,  se  é  considerado  que  a

Educação  Popular  compreende  a  teoria  como  uma  dimensão  da  prática  que  busca  se

compreender e se recriar (STRECK, 2013), se é considerado que a Educação Popular foi uma

das  forças  motoras  das  mudanças  educacionais  ocorridas  nas  últimas  décadas,  pois

estreitamente vinculada à movimentação social que impulsionou a busca pela participação na

construção  da  cidadania,  ainda  incompleta  em  nosso  país,  porém  que  se  fez  e  se  faz

pedagogicamente,  é  possível  vislumbrar  ainda  maiores  encontros.  Essa  aproximação  é

também  viável  se  nos  atentamos  para  as  possibilidades  engendradas  pelos  debates  mais

recentes em torno de campos que ganharam um importante acúmulo de debates nas últimas

décadas,  a  História  Local,  a  História  Oral,  e  a  Educação  para  as  relações  étnico-raciais,

campos esses com fortes tonalidades críticas, criativas, participativas e humanizadoras. E é

justamente sobre essas possibilidades de encontros entre a Educação Popular e o Ensino de

História o que será tratado a seguir.

2.4 ENSINO DE HISTÓRIA, HISTÓRIA LOCAL E HISTÓRIA ORAL SOB A 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR

O campo de pesquisa da História local teve origem na Europa a partir da década de

1950, motivado pelo interesse em estudar uma maior amplitude social e não só indivíduos

ilustres ou histórias nacionais e institucionais, e também em função da disponibilidade de

novos métodos e perspectivas que permitiram o estudo de regiões mais localizadas, como

dados seriais e a estatística, o que possibilitou o levantamento de informações de grandes

quantidades populacionais. Essa tendência dava continuidade àquela inaugurada por Fernand

Braudel de se abordar o espaço, porém, diferente deste, agora focando no pequeno espaço

(BARROS, 2017).

A partir dos anos 1970, tanto a História Oral quanto a História Local ganharam força,

principalmente com a Nova História francesa quando essa se dedicava a estudar o cotidiano e

o imaginário social, desdobrando daí a História Cultural; e mais fortemente com a História

Social  inglesa  que  buscava  fazer  emergir  as  tensões  sociais  do  cotidiano  ao  estudar  a

experiência social, experiência de lutas dos grupos até então esquecidos pela historiografia

que até aquele momento privilegiava abordagens políticas e econômicas. Em comum, todas

essas  abordagens,  mesmo  que  amparadas  por  fundamentos  teóricos  diferentes,  buscavam
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descobrir as vozes de grupos ignorados pela historiografia e, também, estabelecer conexões

entre  as  experiências  e  conflitos  do  cotidiano,  do  local,  com  contextos  mais  amplos

(LLEVELLYN, 2016; SOUZA, 2015).

Já no Brasil, a História Local e a História Oral não ocupavam até recentemente lugares

de privilégio entre os debates realizados no espaço acadêmico. A respeito da História Local há

algumas controvérsias, sobretudo por ser vista como uma história muito subjetiva realizada,

muitas vezes, por memorialistas e que, por isso, por vezes, acabam encerrando o local em si

mesmo, sem nenhuma relação com os processos históricos do contexto (SOUZA, 2015).

Entretanto, no campo da educação escolar, a História Local tem uma longa trajetória,

apesar  de  ter  sido  tratada  por  nomes  diferentes  e  a  partir  de  abordagens  diferentes.  A

abordagem do local aparece na bibliografia da História da Educação brasileira pela primeira

vez nos  registros que tratam das  escolas fundadas por imigrantes  anarquistas  na Primeira

República em São Paulo, São Caetano, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre entre outras

cidades  (GALLO; MORAES, 2005).  Entre  os seus  objetivos  destacava-se a  oferta  de um

ensino mais racional, baseado em observações da realidade local, observações de campo e na

“formação de um espírito crítico sobre o meio circundante” (PONTUSCHKA, 2009, p. 176),

o que visava tornar o aprendizado mais útil para a vida dos educandos. A inspiração eram

ideias  e  práticas  de  anarquistas  franceses,  como  Élisée  Reclus  (1830-1905),  Paul  Robin

(1837-1912)  e  Célestin  Freinet  (1896-1966)  e  do  também anarquista  espanhol  Francisco

Ferrer y Guardia (1859-1909).

Tais  escolas  buscavam  promover  uma  educação  denominada  integral,  visando

desenvolver aspectos intelectuais, físicos,  profissionais, sociais e ético-morais. Tinham um

currículo  aberto  e  o  método  de  ensino  empregava  o  estudo  da  natureza  e  a  imersão  na

realidade social através de atividades práticas, seja no ambiente de trabalho, seja através de

pesquisas  e  descobertas.  Entretanto,  por  se  instituírem  como  unidades  educacionais

autônomas, pelo seu caráter contestador e por estarem ligadas a agrupamentos anarquistas,

foram sistematicamente perseguidas e fechadas pelo governo brasileiro entre as décadas de

1910 e 1920 (PONTUSCHKA, 2009; GALLO; MORAES, 2005).

Nos anos 1960, sob inspiração do movimento da Escola Nova, inúmeros foram os

educadores que preocupados com um ensino mais atraente e uma aprendizagem significativa

e mais vinculada à vida, retomaram os estudos da realidade, ou seja, o estudo do meio como

prática pedagógica relevante para superar “as fronteiras entre a escola e a vida”. Tais práticas,

conforme Pontuschka (2004), foram desenvolvidas sobretudo nas Escolas Vocacionais e no

Colégio de Aplicação ligado à Universidade de São Paulo sem, contudo, atingir  de forma
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ampla a rede pública de ensino. Nos anos que seguiram ao golpe civil militar de 1964, sob o

regime ditatorial, os estudos do meio foram banidos, e os trabalhos interdisciplinares como

estes  foram  considerados  “uma  temeridade”,  o  que  fez  com  que  alguns  professores  os

realizassem apenas na clandestinamente (PONTUSCHKA, 2009).

Com a crise do governo militar a partir do final da década de 1970 e em meio às lutas

e  reorganização  dos  movimentos  que  buscavam a  redemocratização,  os  estudos  do  meio

retornam  à  agenda  da  educação  brasileira  fomentados  pela  ideia  de  construção  de  uma

cidadania participativa e pelas críticas à educação escolar no período em consonância com a

reorganização  dos  educadores  nas  diferentes  associações  e  sindicatos  representativos  que

surgiam ou retornavam à cena no período.

E é em meio aos debates produzidos acerca do Ensino de História nos anos 1980 que a

realidade imediata  passa a  ser abordada na aula de História com mais intensidade e com

métodos mais ativos.

Em nome do estudo da “realidade do aluno”, propagaram-se experiências chamadas,

genericamente, de estudo do meio e com ele realizaram-se atividades de conhecimento da

história  local.  Como exemplo,  temos o que diz  Ernesta  Zamboni  em 1984. Ao tratar  das

dificuldades do trabalho do professor de História, a autora observa que o estudo do meio, do

local, era usado com o objetivo de melhorar a prática pedagógica do professor. Entretanto,

ponderava também, que a estratégia, apesar de valiosa para professor e estudantes, não teria

valor intrínseco, devendo estar inserida em proposta pedagógica educacional cuja perspectiva

deveria ser a de compreender a realidade criticamente. Ao contrário, os fatos de fora da sala

de aula poderiam estar desvinculados da própria vida,  do cotidiano: “O educando vai ver

pobreza, vai ver a favela como vê um museu, um zoológico, um laboratório. Torna-se uma

estratégia  que  reforça  a  ideologia  da  política  educacional,  afasta  ainda  mais  o  aluno  da

realidade que vive e em que está inserido.” (ZAMBONI, 1984, p. 5).

Outra pesquisadora a abordar a questão da realidade dos estudantes foi Dulce Maria

Pompêo de Camargo Leite (1994). Verificando as dificuldades dos professores de História e

Estudos Sociais, a autora concluiu que isso se devia à reprodução de conteúdos ministrados

sem relação com a realidade dos estudantes. Ela apresenta então, uma experiência de história

local, realizada com estudantes de 5ª série, intitulada  Estudo de dois bairros de Campinas,

cuja  ideia  surgiu  da  necessidade  de  retomar  noções  de  tempo  e  espaço.  Valendo-se  de

documentos oficiais e entrevistas orais, a proposta era desenvolver um trabalho em torno de

um pequeno período histórico, o que, em suas palavras, possibilitaria às crianças estabelecer

relações entre um passado recente e o presente e, com isso, recuperar o interesse pelo passado
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ao estabelecer relações com a história dos estudantes. Em sua perspectiva, o trabalho ainda

possibilitaria ensinar os estudantes a compreender e sentir o espaço físico e cultural em que

viviam.  Entretanto,  o  que se percebe a  partir  do relato de sua  experiência  é,  ainda,  uma

perspectiva limitada do que se pretende conhecer: o desenvolvimento da infraestrutura dos

bairros, ou mais especificamente os “recursos existentes no passado e no presente” (LEITE,

1994, p. 33).

Parece  que  até  esse  momento,  o  Ensino  da  História  local  restringia-se  aos

acontecimentos, aos feitos, às construções, aos monumentos, a tudo que era possível ser visto

e percebido na paisagem. Aliás, a relação do Ensino de História com o Ensino de Geografia se

estreitava  nesse  momento  em que  os  Estudos  Sociais  ainda  eram presentes  e  motivo  de

combate por parte dos profissionais das duas áreas. Entretanto, se por um lado é possível ver

aí  o  uso  da  interdisciplinaridade  tratando  de  denunciar  problemas  da  vida  real,  como  a

inexistência de equipamentos e serviços básicos, por outro deixava-se de lado a subjetividade,

os sentimentos, a vida cultural da comunidade estudada.

Vale lembrar que esse é um período de grande migração do campo para as cidades e de

expansão  de  ocupações  irregulares  nas  periferias  das  grandes  cidades  brasileiras.  Nesse

contexto, são criadas uma série de associações comunitárias, de moradores, e a partir delas

são discutidos os problemas fundamentais dessas localidades. Se é apenas coincidência que

essa temática era realizada tanto nesses espaços comunitários como em algumas escolas por

professores  de  História  e  Geografia,  ou  se  havia  alguma  comunicação  entre  esses  dois

espaços, associações e escolas, é difícil de dizer. O mais certo é que o tema da vez, o tema que

mobilizava a sociedade sobretudo a partir dos movimentos sociais era a luta por direitos, o

que  em  muitos  aspectos  tinha  como  base  a  Educação  Popular,  que  vislumbrando  as

desigualdades  cada  vez  mais  evidentes  na  sociedade  brasileira,  permeava  os  discursos  e

práticas escolares nos processos educacionais que pretendiam a construção de uma cidadania

ativa e crítica.

Já a memória, carregava consigo certa ambiguidade quando abordada pelo Ensino de

História. Por vezes foi vista como a grande memória coletiva e homogênea do Estado Nação e

dos  grupos  dominantes,  sendo  então  associada  à  história  oficial  e  por  isso  foi,

deliberadamente ou não, esquecida (MONTEIRO, [2013]). Em outros casos, pelo teor das

críticas, alertas e proposições de autores que pensavam o ensino de história, parece que eram

usadas através das entrevistas para corroborar a documentação pesquisada ou então para que

através  delas  se  pudessem  buscar  outros  documentos  e  registros.  Nada  incorreto,  se

considerarmos os métodos da pesquisa histórica. Porém, sob o ponto de vista desse trabalho e
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em função da ampliação das discussões em anos mais recentes,  essa prática parece ainda

limitada.

As coisas começaram a mudar a partir do final da década de 1990 com a intensificação

das lutas em prol de maior democratização, pela superação da estrutura autoritária herdada da

ditadura  e  em  função  de  uma  maior  organização  dos  novos  movimentos  sociais,  das

comunidades LGBT, indígenas e negras, lançando para o centro das discussões do Ensino de

História  os  problemas,  as  tensões,  os  conceitos,  e  proposições  vinculadas  à  diversidade

cultural e às diferentes formas de discriminação e violência. Heranças de outros tempos, o que

também era debatido na universidade com os Estudos Culturais e a Nova História Cultural,

mas também desde a década de 1980 com a ascensão da História Social e a perspectiva de

uma história vista de baixo. 

Nesse  contexto,  é  significativa  a  conquista  de  legislação  em  torno  do  Ensino  de

História  a  partir  de finais  da década de 1980. A Constituição promulgada em 1988, após

profundos debates amparados por inúmeras experiências e acúmulos de diversas organizações

e  intelectuais  do  movimento  negro,  como  apontam  Luiz  Alberto  Oliveira  Gonçalves  e

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2000), no parágrafo 1º do seu artigo 242, aborda o tema

da diversidade cultural do povo brasileiro, estabelecendo que o ensino de História deveria

considerar  “[...]  as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo

brasileiro” (BRASIL, 1988).

Na  década  seguinte,  visando  superar  o  que  era  colocado  de  maneira  vaga  na

Constituição, e em função da intensificação das discussões, é sancionada a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, onde consta, até hoje:

Art.  26.   Os currículos  da educação infantil,  do ensino fundamental  e  do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada  estabelecimento escolar,  por  uma parte  diversificada,  exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos. [...]
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes
culturas  e  etnias  para  a  formação  do  povo  brasileiro,  especialmente  das
matrizes indígena, africana e europeia. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Importante regulação, sobretudo no sentido de superar a imagem predominante nos

livros  didáticos  sobre  presença  africana  no  Brasil  que  a  colocava  exclusivamente  como

mercadoria, herdeira de uma abordagem crítica da economia de viés marxista. Perspectiva

necessária, porém, incompleta, pois deixando escapar a manutenção da violência mesmo após

a abolição e as diferentes formas de resistência e existência em toda a história brasileira,
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reforçava  a  submissão  como única  possibilidade  para  os  africanos  no  Brasil11.  Conforme

Lucimar  Rosa  Dias  (2004),  muitas  foram  as  pesquisas  entre  os  anos  1980  e  2000  que

buscaram compreender  e  denunciar  os  efeitos  do  racismo em diversos  âmbitos  da  nossa

sociedade, e mais especificamente no campo da educação, o que deixava evidente que o texto

da Lei ainda era limitado.

Ainda havia grande carência de orientações que impulsionassem práticas  coerentes

com o que era determinado pela Lei.  Mais uma vez,  foram os intelectuais e movimentos

negros  e  indígenas  os  maiores  responsáveis  pela  mudança.  E  como  resultado  de  sua

organização  e  força,  mas  também  em  função  de  aberturas  políticas  possibilitadas  pela

ascensão  de  governos  mais  vinculados  ao  campo  popular  e  democrático,  é  que  foram

elaborados  parâmetros  e  diretrizes  legais  mais  específicas  para  corrigir  as  desigualdades

históricas  que  também eram expressas  no  ensino:  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(PCN’s)  de  1996,  a  Lei  10.639  de  2003  e  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira

e Africana na Educação Básica de 2004.

Conforme  Abreu  e  Mattos  (2008),  os  PCN’s,  publicados  pelo  MEC em 1996,  de

alguma  forma  prepararam  as  Diretrizes.  Um  dos  elementos  fundamentais  contido  nesse

documento é o princípio da pluralidade cultural existente nos Temas Transversais (BRASIL,

1997), baseado na perspectiva crítica da multiculturalidade que começava a ser debatida mais

intensamente  na  academia  desde  a  mobilização  dos  movimentos  negros.  Essas  autoras

identificam  nos  PCNs  grandes  possibilidades:  mesmo  sendo  possível  interpretar  nos

Parâmetros as culturas como conjuntos fechados, homogêneos e sem conflitos, como parte da

academia o fez, uma leitura mais atenta se abre no sentido de estimular a convivência entre as

diferentes  tradições  e  práticas  existentes  na  sociedade  brasileira,  desde  a  perspectiva  da

interculturalidade. Em suas palavras:

Nesse  sentido,  as  pluralidades  culturais  podem  permitir  problematizar  de  forma
criativa  a  multiplicidade  (ou  homogeneidade)  cultural  que  efetivamente  compõe
cada ambiente escolar. Podem ajudar a investigação, na sala de aula, na escola e no
bairro, sobre as identidades construídas pelos estudantes ou a eles atribuídas. Todos
os estudantes se atribuem as mesmas categorias de cor,  religião ou ascendência?
Estamos num ambiente multiétnico e plural do ponto de vista cultural, religioso ou
musical? Como isso se produziu historicamente? O tema transversal da pluralidade
cultural,  entendido de forma dinâmica e histórica, possui um grande potencial de
inclusão e de educação para a  tolerância,  objetivos centrais a  serem perseguidos
pelos educadores (ABREU; MATTOS, 2008, p. 8).

11 Ana Maria Monteiro ([2013]) indica a leitura da dissertação de Warley da Costa publicada em 2006 pelo PPGE
da UNIRIO intitulada As imagens da escravidão nos livros de História do ensino fundamental: representações
e identidades, que mostra como essa visão é vivida por jovens moradores da cidade do Rio de Janeiro.
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Nesse sentido foi elaborada a Lei 10.639 que entrou em vigor no ano de 2003, por

onde se modificava a LDB estabelecendo a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura

Afro-Brasileira, e incluindo nos currículos escolares “[...] o estudo da História da África e dos

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e

política pertinentes à História do Brasil.” (BRASIL, 2003).

No ano seguinte, em 2004, é publicado um documento dos mais importantes para a

história da educação brasileira,  documento de caráter  pedagógico e político,  as  Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Importantíssimo por que

as Diretrizes impõem não somente a pluralidade cultural como eixo transversal nas práticas

educacionais, mas também propõem questionar visões históricas acerca das relações raciais

no  país  e  também  desenvolver  políticas  de  combate  ao  racismo,  de  reparação  e  ações

afirmativas em relação às populações afrodescendentes tendo em vista as históricas e ainda

presentes  violências  raciais  de  nossa  sociedade,  incluindo  aí  a  desvalorização  e  o

silenciamento da História e da cultura afro-brasileira (ABREU; MATTOS, 2008).

Mas como colocar em prática tais tarefas históricas? Um debate de bastante relevância

para uma valorização da diversidade histórica, dos grupos historicamente subalternizados, e

para a ampliação dos usos da memória na sala de aula, foi aquele relacionado à ampliação do

conceito de cultura que se deu sobretudo em torno da noção de patrimônio.

Essa nova abordagem superava a noção até então estabelecida, que valorizava apenas

o patrimônio material, construído – o patrimônio de pedra e cal –, a partir da ampliação do

conceito de cultura que seguia as novas concepções que se colocavam desde o campo da

Antropologia  e  que  buscavam dar  atenção  não  somente  aos  produtos  culturais,  mas  aos

processos. Com isso, segundo Márcia Chuva:

[...]  enfatizava-se  um  olhar  sobre  as  práticas  cotidianas,  assim  como  as
manifestações  e  saberes  culturais  diversos,  conferindo  importância  às
particularidades  de  grupos  étnicos,  trazendo  questões  que  passaram  a  ser
obrigatoriamente tratadas no campo do patrimônio cultural, pois tais práticas passam
então a ser percebidas como a expressão relevante e significativa dos traços culturais
referenciais de um grupo de identidade. É então no processo de produção – e no saber a
ele associado – que se encontra o valor do patrimônio. (CHUVA, 2008, p. 38-39)

A partir  daí  proliferaram  iniciativas  no  campo  patrimonial  por  todo  o  território

brasileiro  por  onde  se  buscou  patrimonializar  acontecimentos  históricos,  personalidades  e
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culturas  regionais  e  locais12.  Em  tempos  de  expansão  da  globalização,  dos  meios  de

comunicação e transporte, a diversidade presente no território brasileiro passou a ser mais

valorizada. Os lugares de memória (NORA, 1984) se multiplicaram e os debates a respeito da

memória e do direito à memória na academia ganharam profundidade.

Um dos primeiros autores a aproximar o tema da memória e do patrimônio ao Ensino

de História foi Ricardo Oriá. Para esse autor, apesar da intensificação dos estudos do meio em

Geografia e História desde os anos 1980, a memória, e sobretudo as memórias locais, ainda

não  eram foco  de  grande  atenção  e  trato  teórico-metodológico  tal  qual  era  realizado  na

academia. Mesmo com a luta dos movimentos sociais populares, principalmente o movimento

negro, por direitos de cidadania, participação política e com a busca pelo “resgate” de suas

memórias  como  instrumento  de  suas  lutas  e  afirmação  de  suas  identidades,  o  tema  da

memória e de “sua materialização através do patrimônio” ainda era objeto de pouca atenção

na  historiografia  acadêmica  brasileira  e  praticamente  ausente  nos  processos  de  ensino-

aprendizagem nos  diferentes  níveis  de  ensino.  Partindo  dessas  constatações  Oriá  buscou

discutir a democratização, a pluralidade e o trabalho com o patrimônio cultural, visando assim

“[...]  estimular,  nos  estudantes,  o  senso de  preservação da  memória  social  coletiva  como

condição indispensável à construção de uma nova cidadania e identidade nacional plural.”

(ORIÁ, 1997, p. 129-130).

Ao abordar a questão do patrimônio, da memória e o ensino de História, Oriá entendeu

que a falta de engajamento de parte da população na preservação do patrimônio se devia à

falta de significância que as comunidades davam aos bens culturais nelas inseridos, e pela

incapacidade de tais bens garantirem melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. Para ele,

uma política eficaz contra esses problemas passaria então pelo fortalecimento da pesquisa, da

preservação e da educação patrimonial, um tripé que deveria contribuir para a construção da

identidade cultural e exercício da cidadania (ORIÁ, 1997).

Não havia, entretanto, por parte de Oriá, uma proposta de complexificação do tema da

memória para a sala de aula. Que memórias? Que patrimônio? Por que esse patrimônio, essa

memória, e não outras? Como se constituíram essa memória e esse patrimônio?

12 Na Constituição Federal de 1988, no artigo 216, já aparece a noção de Patrimônio Cultural, sendo constituído
então por todos “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas,
artísticas  e  tecnológicas;  IV -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”
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A partir sobretudo dos anos 2000, a memória também chegava em sala de aula através

do ensino sobre a Ditadura, o que no Brasil se fortaleceu no contexto latino-americano de

ascensão ao poder de governos com bases populares e de pretensões democratizantes. Assim,

com  a  intensificação  e  a  institucionalização  da  luta  por  verdade  e  justiça  pelos  mortos,

desaparecidos, torturados e demais violentados no período, se estabeleceu uma luta também

pela construção de uma memória com o intuito de tornar públicas as violações aos Direitos

Humanos  impetradas  pelo  governo militar,  com o  objetivo  de  se  fazer  lembrar  para  não

repetir.

Assim  se  desenvolveram  na  América  Latina,  uma  série  de  projetos  por  onde  as

memórias dos sobreviventes aos regimes ditatoriais passaram a ser cada vez mais usadas. A

História Oral ganhou aí enorme destaque, fazendo emergir as experiências provenientes do

sofrimento daqueles que vivenciaram a violência do Estado ditatorial.  Os testemunhos por

aqui, principalmente no meio acadêmico, ganharam uma atenção semelhante ao que era feito

com os testemunhos daqueles que sobreviveram à Shoah. Com a continuidade da violência

estatal e as dificuldades de se fazer justiça, a percepção de que alguns passados não passam

abriu as margens disciplinares da historiografia a questionamentos profundos a respeito das

relações entre memória e História, o que foi ainda mais ampliado com as perspectivas pós-

coloniais que desestabilizaram a historiografia eurocentrada.

Dessa maneira, o debate acerca das relações entre História e memória no ambiente

acadêmico, que se complexificou da década de 1990 em diante, tendo reflexos significativos

no campo do Ensino de História, aproximou debates e temáticas transversais tais como as

relações de gênero, a história ambiental, os mundos do trabalho, a história da educação, os

processos migratórios, a violência colonial, o patrimônio cultural, as histórias quilombolas e

indígenas,  a  história  local,  a  constituição  de  identidades,  o  estudo do tempo presente,  da

ditadura que ainda deixava abertas suas feridas e a oralidade. É também nesse período que

esses debates se inscreveram, não sem tensões, na ampla legislação relativa ao ensino. Como

bem observou  Carla  Simone  Rodeghero  (2016),  todos  esses  campos  de  estudo  têm sido

beneficiados  pelos  esforços  dos  praticantes  da  História  Oral,  campo  de  trabalho  que  se

consolidou nesse mesmo recorte temporal e em diálogos com os movimentos e processos

sociais e políticos com os quais se articulou.

Nessa direção, é notório que a partir de 2015 o uso da História Oral na educação se

intensificou como nunca. Indícios disso são os diferentes eventos regionais que aproximam a

metodologia e o ensino, e mais especificamente o XVIII Encontro Nacional da Associação

Brasileira de História Oral com o tema História Oral e Educação realizado em 2016, que
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contou  com pesquisadores  da  área,  acadêmicos,  professores  universitários  e  da  educação

básica  tratando  de  diferentes  perspectivas  de  articulação  em  torno  dessa  metodologia,  e

originou a publicação em 2016 do livro História Oral e Práticas Educacionais organizado por

Carla Simone Rodeghero, Lúcia Grinberg e Méri Frotscher.

Em um dos capítulos desse livro, a canadense Kristina R. Llewellyn (2016) também

aponta  para  essa  década  como  um  período  onde  a  História  Oral  teve  um  crescimento

significativo  no  campo educacional  tanto  na  América  do  Norte,  quanto  na  Europa,  Ásia,

Oceania  e  América  do  Sul,  apesar  das  diversas  e  importantes  experiências  anteriores

realizadas sobretudo no Norte da América.

Para Llewellyn (2016), que busca verificar o potencial político do uso da História Oral

na educação a partir de projetos realizados no Canadá e nos Estados Unidos, esse crescente

uso é uma tendência justamente por que busca envolver coletivamente e fortalecer entre os

jovens  a  capacidade  de  apropriarem-se  das  memórias  e  narrativas  históricas  sobre  seus

passados,  sobre  as  injustiças  históricas  impostas  às  suas  comunidades  para  promover  sua

conscientização e a construção de sentidos democráticos para o futuro. Essa é a perspectiva

também tomada pelo italiano Alessandro Portelli:

A primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos conta
menos  sobre  eventos  que  sobre  significados.  [...]  Fontes  orais  contam-nos  não
apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o
que agora pensa que fez (PORTELLI, 1997, p. 31).

Llewellyn nesse artigo é bastante crítica às narrativas hegemônicas, capazes de fixar e

universalizar o passado, não deixando espaços para divergências em relação àquilo que os

grupos identitários  dominantes  valorizam e que vão motivar  suas  ações,  invisibilizando a

violência estrutural da sociedade. Ao contrário, a canadense defende uma participação ativa

nos  questionamentos  das  construções  sociais  e  psíquicas  daquilo  que  ela  entende  como

consciência histórica, que deve ser voltar para a construção de um futuro socialmente mais

justo.  Como diz a autora,  a partir  das ideias de Peter Seixas,  é a partir  dessa perspectiva

democrática, crítica e participativa que “[...] a consciência histórica pode ‘voltar-se ao passado

para  romper  com  ele’ ou  reconhecer  o  legado  do  passado  para  mudar  radicalmente  o

presente.” (LLEWELLYN, 2016, p. 20).

Mesmo considerando a importância da memória na construção da identidade, Circe

Bittencourt  (2008)  faz  uma  ressalva  de  que  a  memória  não  pode  ser  confundida  com a

História, devendo esta confrontar a primeira com outros registros e testemunhos. Além disso,
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para ela, há uma distinção entre memória e História no sentido de que a memória social é a

relação coletiva que uma comunidade estabelece com seu passado. Funciona pela seleção e

eliminação, realiza omissões e é um corpo vivo do processo de se relacionar com o passado.

Ela, a memória social, estabelece relações com o passado e variações de acordo com idade,

sexo,  ocupação,  origem etc.  Por  outro  lado,  a  História  trabalha  com a  acumulação dessa

memória; reordena o tempo passado, medindo-o, periodizando-o e estabelecendo uma crítica

sobre a duração; usa um método para recompor os dados da memória; confronta as memórias

individuais  e  sociais  com outros  documentos;  situa  os  testemunhos  orais  no  tempo  e  no

espaço e o ‘lugar’ de onde ‘falam’  (BITTENCOURT, 2008, p. 170-171).

Concordando com Circe Bittencourt  que há diferenças entre memória e História,  e

sabendo das dificuldades de se tratar da memória na perspectiva da historiografia, é possível

questionar:  devemos,  então,  negar  a  memória  como  possibilidade  educativa  escolar?  A

História, ao tratar partir de documentos também não promove omissões de distintas ordens,

sobretudo por valorizar uma tradição cultural que prevalece no Ocidente e não entre povos

cujas bases da produção e transmissão do conhecimento estão na oralidade e não nos registros

escritos? A História, ao privilegiar a cronologia, não nega outras possibilidades de pensar e

vivenciar a temporalidade? 

Para o pesquisador e escritor malinês Hampatê Bá (2010), nas nações modernas, o

livro e a escrita se estabeleceram como principal veículo de transmissão cultural, colocando

os povos sem escrita na posição de povos sem cultura. Essa visão de que à oralidade não se

deve conceder a mesma confiança que se dá à escrita, quando se trata de conhecimentos do

passado, para o autor é equivocada. Para ele: “[...] o testemunho, seja escrito ou oral, no fim

não é mais que testemunho humano, e vale o que vale o homem.” (HAMPATÊ BÁ, 2011, p.

168).  Toda  escrita  prevê  uma  oralidade,  mesmo  quando  o  escritor  mantém  um  diálogo

solitário consigo mesmo. Toda a escrita provém de recordações do que lhe foi narrado ou,

quando no caso de uma experiência própria, de recordações próprias narradas por ele mesmo.

Cada narrativa, como se diz na África, “enxerga o meio-dia da porta da sua casa”, pois

cada uma dela delas se faz “[...] através do prisma das paixões, da mentalidade particular, dos

interesses ou, ainda, da avidez em justificar um ponto de vista.” (HAMPATÊ BÁ, 2011, p.

168). Mesmo os documentos escritos, tão valorizados pelas nações ocidentais são passíveis de

falsificações,  de  alterações  intencionais  ou  não.  Para  o  malinês,  nenhuma  tentativa  de

conhecer a História da África terá validade se não se apoiar na herança de conhecimentos que

foram e continuam sendo transmitidos de boca a ouvido dos mais velhos aos mais novos.

Pode-se  assim,  talvez,  acrescentar  que  não  se  pode  conhecer  história  alguma,  sobretudo
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daqueles excluídos das grandes narrativas da historiografia eurocentrada e dos discursos dos

“vencedores”, sem que a oralidade, as vozes das experiências, sejam colocadas no mesmo

nível, guardadas as especificidades de cada fonte, dos registros escritos.

Pois,  também,  se  os  marcos  disciplinares  da  historiografia  impõe  limites  a  outras

formas de se relacionar com o tempo e com o passado, sobretudo aquelas que estão baseadas

na transmissão oral, essa forma de matriz europeia não estaria, intencional ou ingenuamente, a

serviço  de  uma  política  deliberada  de  silenciamento  e  negação  de  culturas  que  não  se

enquadram nos moldes da modernidade e da colonialidade? Nesse sentido, Arthur Lima de

Avila afirma:

[...]  as  regras  disciplinares,  devedoras  como são  de  políticas  do  tempo  bastante
conservadoras,  colocam  limites  àquilo  que  pode  ser  o  papel  da  disciplina  nos
embates  entorno de  determinadas feridas  históricas.  A crença  em uma separação
‘objetiva’ entre passado e presente, ainda que em crise, e na ‘distância’ necessária
para  a  operação  historiográfica  ainda  funciona  para  desarmar  o  engajamento
disciplinar com outras formas de se relacionar com o tempo antes de agora e da
atualidade. (AVILA, 2016, p. 200).

Tendo em vista a superação dessa hierarquização entre História e memória, encaramos

outro problema. Francisco Régis Lopes Ramos (2010), ao analisar a crescente presença da

memória nas aulas de História, afirma que essa presença pode ser problemática, sobretudo em

função dos “abusos” produzidos a partir dela. Para ele, a posição muitas vezes de “defesa da

memória”,  “[...]  acaba  caindo  em  disputas  que,  ao  invés  de  promoverem  o  ‘direito  à

diferença’,  acabam  acirrando  os  ânimos  de  preconceitos  excludentes  e  o  fechamento  da

percepção diante daquilo que não se adéqua a certos padrões.” (RAMOS, 2010, p. 402)

Mas  não  é  isso  que  ocorre  quando  a  História  ensinada  segue  o  movimento  cuja

referência maior é o padrão europeu e norte-americano de desenvolvimento, cujas bases são

as epistemologias criadas no Norte Global e a história contada a partir daquelas experiências?

Os silenciamentos promovidos pela metodologia ocidental da historiografia, cuja base, mais

uma vez, é a documentação escrita ou produzida pela burocracia estatal, não é uma forma de

violência contra as tradicionais práticas de oralidade tão presentes nas convivências daqueles

que seguem as tradições culturais de matrizes indígenas e africanas? Quem até hoje promoveu

o preconceito cultural e a violência epistemológica mesmo?

Pensando nesses questionamentos, considero que uma outra contribuição importante

para o campo de estudos da memória relacionada à História Local é a do francês Raphael

Samuel que analisou as limitações e possibilidades de uso dos documentos e dos relatos orais,

considerados por ele como um grande acréscimo no intento de se estudar a História Local:



70

A evidência oral  torna possível  escapar de algumas falhas dos documentos,  pelo
menos até onde interessa aos termos recentes [...], e o testemunho que traz é pelo
menos tão importante quanto o das cercas vivas e campos, embora um não deva
excluir  o  outro.  Há  verdades  que  são  gravadas  nas  memórias  das  pessoas  mais
velhas e em mais nenhum lugar, eventos do passado que só eles podem explicar-nos,
vistas sumidas que só eles podem lembrar. Documentos não podem responder; nem,
depois  de  um  certo  ponto,  eles  podem  ser  instigados  a  esclarecer,  em  maiores
detalhes,  o  que  querem dizer,  dar  mais  exemplos,  levar  em conta  exceções,  ou
explicar discrepâncias aparentes na documentação que sobrevive. A evidência oral,
por outro lado, é infindável, somente limitada pelo número de sobreviventes, pela
ingenuidade das perguntas do historiador e pela sua paciência e tato (SAMUEL,
1989, p. 230).

Quando Samuel valoriza aqui as memórias sobre eventos do passado, se aproxima às

ideias de vivência e experiência presentes no pensamento do alemão Walter Benjamin e que

são retomadas por Fortuna e Galzerani (2015) ao tratar de memórias e Ensino de História. As

autoras,  ao  criticarem o  tempo  cronológico,  linear,  homogêneo  e  vazio  da  historiografia

tradicional,  defendem  que  sejam  realizadas  práticas  de  memória  que  revalorizem  a

experiência  sensível  no  Ensino  de  História,  práticas  de  tecer  fios  entre  lugares,

acontecimentos  e  experiências  vividas  dos  excluídos  que  caminhem  na  direção  de  uma

relação mais significativa com o passado em relação com o presente e abrindo possibilidades

para o futuro.

Nesse sentido, o uso da História Oral como metodologia para o ensino da história local

ensina  a  escutar,  parte  da  ideia  central  de  valorizar  a  experiência  do  outro,  proporciona

estímulos afetivos para a construção de conhecimentos, além de possibilitar maior intensidade

na relação com a realidade (RODEGHERO, 2016). Der acordo com Llewellyn (2016, p. 25),

“[...] a História Oral, como processo comunicativo, humaniza o passado.”. O passado assim

abordado, deixa de ser frio e distante e ganha em sentidos, ganha vida, se politiza e possibilita

a politização o presente.

Circe Bittencourt (2008), ao propor conteúdos para o Ensino de História, identificou

na história local uma possibilidade potente na busca pelo reconhecimento da construção de

identidades sociais e coletivas, desde que alguns cuidados fossem tomados:

O papel do ensino de História na configuração identitária dos estudantes é um dos
aspectos relevantes para considerar ao proporem-se estudos de história local. Muitas
vezes esta tem sido objeto de estudo escolar, preservando, no entanto, os mesmos
pressupostos norteadores da história nacional. A história local pode simplesmente
reproduzir a história do poder local e das classes dominantes, caso se limite a fazer
os  estudantes  conhecerem  nomes  de  personagens  políticos  de  outras  épocas,
destacando a vida e obra de antigos prefeitos e demais autoridades. Para evitar tais
riscos, é preciso identificar o enfoque e a abordagem de uma história local que crie
vínculos  com  a  memória  familiar,  do  trabalho,  da  migração,  das  festas  [...]
(BITTENCOURT, 2008, p. 169).
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O  alerta  de  Circe  Bittencourt  coincide  com  as  propostas  do  historiador  espanhol

Raimundo  Cuesta  (2011)  que  defende  uma  reconciliação  pedagógica  da  história  com  a

memória,  estabelecendo  a  memória  como  dever  educativo,  e  que  parte  de  alguns

pressupostos: deve mirar o passado desde os problemas que afetam o nosso presente, ou seja,

desde  uma perspectiva  política  que  busca  um futuro  desejado.  Para  tal  se  faz  necessário

desviar  do  código  disciplinar  tradicional  (memorização,  monumentalismo,  nacionalismo,

etc.), e buscar na história – através da história oral e da interpretação de documentos das mais

diversas naturezas – as recordações, os passados silenciados e as lutas por um mundo melhor

com o intuito de que não desapareça aquilo que merece ser lembrado com vistas a querer

outros mundos possíveis. Segundo Cuesta:

Esta  enseñanza  atiende  a  la  historia  desde  abajo,  desde  la  experiencia  de  los
protagonistas y practica como princípio metodológico la duda y la sospecha sobre
las grandes narrativas ya acuñadas acerca del pasado. Con ello se pretende, también
em las aulas y en los espacios más abiertos de los centros educativos, convertir el
conocimiento histórico en una realidad cultural controvertida y susceptible de ser
sometida al escrutinio personal y público, y no reducirlo a la mera repetición de
hechos e interpretaciones aprendidos de modo memorista en libros de texto o em
“lecciones” impartidas por el profesor. (CUESTA, 2011, p. 110).

Assim, se a História e o ensino de História se restringirem aos documentos escritos, a

tendência é que diferentes grupos sociais, os marginalizados, bem como suas culturas, suas

formas de ver e agir no mundo, historicamente silenciados, fiquem de fora das narrativas que

tratam  do  passado.  Para  muitos  indivíduos  e  grupos  sociais,  dessa  maneira,  não  há

identificação com personagens e acontecimentos do passado.

Seguindo em outra direção, ou outras direções, os “saberes da experiência”, para usar

expressão  do  catalão  Jorge  Larrosa  (2002),  podem ter  muito  a  acrescentar  ao  ensino  da

história  local.  Por  que  não  se  ensina  somente  pela  razão.  Memórias  e  experiências  não

necessariamente se cruzam exclusivamente no nível da inteligência. Como aponta Ecléa Bosi

(1994) muitas vezes o passado vem à tona carregado de conteúdo afetivo.

O passado pode vir à tona através da memória que é muito mais que um conjunto de

representações cristalizadas em registros, narrativas e imagens nítidas. Jô Gondar (2016), ao

analisar  o  conceito  de  memória  social  afirma  que  ela  se  exerce  também  no  corpo,  nas

sensações, nos afetos, memória produzida na relação com o ambiente, com outras pessoas.

Partindo do filósofo francês Marcel Proust, Jô Gondar afirma que:
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Os sentidos do corpo podem agir como disparadores de uma memória involuntária:
o gosto da madalena mergulhada no chá, o som de uma colher batendo num prato ou
da água correndo nas tubulações, o toque de um guardanapo engomado roçando os
lábios.  São  essas  impressões  sensíveis  –  e,  particularmente,  aquelas  provocadas
pelos  odores  e  os  sabores  –  que  sustentam,  para  Proust,  a  memória  por  inteiro
(GONDAR, 2016, p. 36).

Para Gondar, não existem memórias fora de um contexto afetivo. Assim, dentre as

experiências vividas aqui e agora, nós selecionamos as impressões, as lembranças justamente

daquilo que nos afeta num campo de relações, o que, como experiência singular, rompe com a

mesmidade, e que de uma forma ou de outra nos marca, nos impressiona. Nesse processo,

segundo  a  autora,  a  representação  pode  aparecer  depois  para  dar  sentido  ao  que  nos

surpreendeu (GONDAR, 2016).

Sem entrar nas minúcias a respeito dos debates em torno do qual se estabelecem as

diferentes concepções disciplinares do conceito de memória, opta-se aqui por usar o conceito

de  memória  social,  que  abarca  as  relações  entre  indivíduos  e  coletividades  por  onde  as

memórias  se  estabelecem como processo no âmbito de disputas,  tensões  e  escolhas  entre

diversas referências, acontecimentos e signos que são articulados na produção de lembranças

e esquecimentos (GONDAR, 2016).

O que se ressalta aqui, com uma pesquisa referenciada localmente e realizada a partir

do trabalho com memórias, é um Ensino de História comprometido ética e politicamente.

Como desconsiderar, silenciar que a tradição oral foi durante muito tempo a única forma de

transmissão de experiências e saberes das comunidades quilombolas e indígenas, mas que

também sustenta a transmissão de conhecimentos do território onde trabalho como professor

de  História,  território  marginalizado,  subalternizado,  esquecido  pela  historiografia  e

negligenciado pelos poderes públicos?

Afirmo aqui  uma postura  ética  e  política  que  coloca  o  presente  e  o  futuro  como

perspectivas, referências para o Ensino de História, para a ampliação de práticas de memória

que se abram para além dos monopólios do sentido e do conteúdo da memória e da verdade

estabelecidos hegemonicamente, para que se abram ou reabram novos espaços de memória

para que as experiências sejam compartilhadas, para que se amplie o compromisso social com

a  memória  permitindo  a  reinterpretação  e  a  ressignificação  do  sentido  das  experiências

transmitidas, e possibilitando, como propõe a argentina Ezibateh Jelin, “[...] la acción de la

memoria ejemplar” (JELIN, 2002, p. 62).

Com o intuito  de  romper  com essa  lógica  que  hierarquiza,  subalterniza  e  elimina

pessoas, povos e culturas, passados, narrativas, modos de ver, compreender e agir no mundo,
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o que se pretende com esse trabalho é colocar a memória – ou melhor, as memórias, e com

elas os saberes da experiência – do território nas aulas de História. É colocar os afetos, os

sentimentos  e  as  possibilidades  existentes  no  passado  local  em  favor  da  educação  e  da

construção do futuro.

E o local é, nessa perspectiva, fundamental. Os debates e lutas que se desenvolveram

desde os anos 1980 marcaram essa importância  na legislação educacional.  Os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN’s) de História estabelecidos pelo Ministério da Educação em

1997  dá  grande  importância  para  a  História  Local  desde  os  primeiros  ciclos  do  Ensino

Fundamental. Logo no início do documento, consta que:

O ensino e a aprendizagem da História estão voltados, inicialmente, para atividades
em  que  os  estudantes  possam  compreender  as  semelhanças  e  as  diferenças,  as
permanências e as transformações no modo de vida social, cultural e econômico de
sua  localidade,  no presente  e  no passado,  mediante a  leitura de  diferentes  obras
humanas. (BRASIL, 1997, p. 39)

Até o final do segundo ciclo, que corresponde atualmente aos anos finais do Ensino

Fundamental,  aparece,  no mesmo documento,  que entre  os  objetivos  a  serem alcançados,

estão:

a) reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que a sua

coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades,  no presente e no

passado;

b) identificar  as  ascendências  e  descendências  das  pessoas  que  pertencem  à  sua

localidade,  quanto  à  nacionalidade,  etnia,  língua,  religião  e  costumes,

contextualizando seus deslocamentos e confrontos culturais e étnicos, em diversos

momentos históricos nacionais;

c) identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os demais

centros políticos, econômicos e culturais, em diferentes tempos;

d) utilizar diferentes fontes de informação para leituras críticas;

e) valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de vida das

localidades. (BRASIL, 1997, p. 45-46)

Percebe-se aqui que há uma forte relação entre passado e presente, entre diferentes

lugares e as suas relações de poder, bem como a busca por conhecer movimentações sociais

coletivas que deram formas e conteúdos para o local.

Dentre  os  sete  objetivos  gerais  de  História  para  o  Ensino  Fundamental,  três  dão

destaque para as questões locais relacionadas a outros tempos e espaços:
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a) identificar  relações  sociais  no seu próprio grupo de convívio,  na  localidade,  na

região e no país, e outras manifestações estabelecidas em outros tempos e espaços;

b) compreender  que  as  histórias  individuais  são  partes  integrantes  de  histórias

coletivas;

c) questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, conhecendo

formas político-institucionais e  organizações da sociedade civil  que possibilitem

modos de atuação; [...] (BRASIL, 1997, p. 33).

Tais objetivos estão de acordo com o que a historiadora Ernesta Zamboni escreveu em

1993, quando destacava a importância do ensino de história para a construção da cidadania e

da identidade dos jovens:

O  objetivo  fundamental  da  História,  no  ensino  de  primeiro  grau  (ensino
fundamental), é situar o aluno no momento histórico em que vive. [...] O processo de
construção da história da vida dos estudantes, de suas relações sociais, situados em
contextos  mais  amplos,  contribui  para  situá-lo  historicamente,  em sua  formação
intelectual e social, a fim de que seu crescimento social e afetivo desenvolva-lhe o
sentido de pertencer. (ZAMBONI, 1993, p. 7)

Entretanto, como observa Selva Guimarães Fonseca (2006), várias são as dificuldades

para que se alcancem esses objetivos: a fragmentação e a rigidez com que se estudam espaços

e tempos; a homogeneização, identificada pela autora como naturalização e ideologização da

vida  social  e  política  local,  o  que  coloca  indivíduos  e  grupos  como  membros  de  uma

“comunidade” abstrata e não problematizada; a linearidade da História ensinada que valoriza

os aspectos políticos locais (regionais), como as suas origens, seus “principais personagens”,

heróis que “fizeram o progresso da região”; e as fontes de estudo, notadamente materiais

produzidos  pelas  prefeituras  e  órgãos  administrativos  locais,  cuja  marca  é  difundir  uma

história única, aquela escrita e difundida pelas elites locais.

Nesse  sentido,  o  problema recai  sobre  a  noção de  identidade  compreendida  até  o

período. A escola, tradicionalmente, reproduz uma identidade nacional, negando e silenciando

acerca da diversidade étnica, religiosa, cultural dos sujeitos e grupos que ocupam os bancos

escolares. Não seria o caso então de pensarmos não mais “a” identidade, mas a pluralidade de

que é feita a realidade social brasileira? E de que maneira a História Local poderia contribuir

com esse intento? Por que estudar a História Local desde a escola básica?

Pode-se deduzir que o valor da História Local para o ensino desde a infância é diverso,

sobretudo,  porque  possibilita  compreender  que  uma  localidade  é  composta  de  diferentes
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culturas, formas de vida, escolhas individuais e coletivas, porque o presente é feito de uma

série de tensões que podem ser compreendidas a partir de enfoques diversos. Segundo Selva:

O local  e  o  cotidiano  da  criança  e  do  jovem constituem e  são  constitutivos  de
importantes  dimensões do viver;  logo podem ser  problematizados,  tematizados e
explorados  no  dia-a-dia  da sala  de  aula,  com criatividade,  a  partir  de  diferentes
situações, fontes e linguagens. Assim, o ensinar e o aprender História não são algo
externo, a ser proposto e difundido com uma metodologia específica, mas sim a ser
construído  no  diálogo,  na  experiência  cotidiana  em um trabalho  que  valorize  a
diversidade e a complexidade, de forma ativa e crítica. (FONSECA, 2006, p. 132).

Dessa  maneira,  pode-se  problematizar  muitas  situações  que  surgem  no  cotidiano

escolar, que emergem do dia-a-dia dos estudantes, familiares e vizinhos, da comunidade da

qual faz parte o estudante da escola e que podem ser historicizadas, possibilitando as suas

desnaturalizações e compreendendo-as como produtos de uma série de processos históricos

que também devem ser compreendidos. Ainda de acordo com Selva:

A memória das pessoas, da localidade, dos trabalhos, das profissões, das festas, dos
costumes, da cultura, das práticas políticas, está viva entre nós. Nós, professores,
temos o papel de juntos com os estudantes, auscultarmos o pulsar da comunidade,
registrá-lo, produzir reflexões e transmiti-lo a outros. A escola e as aulas de História são
lugares de memória, da história recente, imediata e distante. (FONSECA, 2006, p. 132).

Dessa forma pode-se pensar em uma série de possibilidades para se desenvolver um

trabalho na e com a comunidade onde está inserida a escola. O local é assim entendido como

a realidade mais imediata da vida das pessoas, tanto no que se refere ao espaço vivido, quanto

em seu conteúdo, cultural e, por isso, histórico. Repleto de significados, o local tem história,

tem histórias. Assim sendo, conforme Selva:

A educação histórica e a formação da consciência histórica dos sujeitos não ocorrem
apenas na escola, mas em diversos lugares. Isto requer de nós uma relação viva e
ativa com o tempo e o espaço do mundo no qual vivemos, por menor que ele seja. O
meio  no  qual  vivemos  traz  as  marcas  do  presente  e  de  tempos  passados.  Nele
encontramos  vestígios,  monumentos,  objetos,  imagens  de  grande  valor  para  a
compreensão do imediato, do próximo e do distante. O local e o cotidiano como
locais de memória são constitutivos, ricos de possibilidades educativas, formativas.
(FONSECA, 2006, p. 127).

Para  a  historiografia,  a  pesquisa  sobre  a  história  local  abre  margem  a  outras

possibilidades dificilmente captadas pela pesquisa que se dedica exclusivamente a analisar

documentos escritos e oficiais. Segundo Raphael Samuel:
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A História local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado no
alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador uma ideia muito mais
imediata do passado. Ele a encontra dobrando a esquina e descendo a rua. Ele pode
ouvir os seus ecos no mercado, ler os seus grafites nas paredes, seguir suas pegadas
nos campos. As categorias abstratas de classe social, ao invés de serem pressupostas,
têm de ser traduzidas em diferenças ocupacionais e trajetórias de vidas individuais; o
impacto  da  mudança  tem  de  ser  medido  por  suas  consequências  para  certos
domicílios. (SAMUEL, 1989, p. 220).

Importante também não isolar o local, buscando relacioná-lo com outros locais e com

acontecimentos e movimentos políticos, econômicos e sociais de espaços mais amplos, como

os da região, do país, do continente e do mundo buscando identificar movimentos nos quais a

localidade  está  inserida  e  dos  quais  fez  parte,  e  também  as  especificidades,  as

particularidades, o que é próprio deste local frente ao contexto histórico em que se insere.

Nesse sentido, sugere Raphael Samuel que:

[...] ao invés de considerar a localidade por si mesma como objeto de pesquisa, o
pesquisador [e o professor,  pode-se acrescentar]  poderá escolher  como ponto de
partida algum elemento da vida que seja, por si só, limitado tanto em tempo como
em espaço, mas usado como uma janela para o mundo. (SAMUEL, 1989, p. 229).

Como bem escreveu o geógrafo brasileiro Milton Santos: “[...]  cada lugar é, à sua

maneira, o mundo. [...] Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão

com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais” (SANTOS, 2010b, p. 585).

Ou seja, os lugares devem ser vistos em suas particularidades e em suas complexas relações

com outras escalas regionais, nacionais, continentais e globais.

Por isso, toma-se aqui como perspectiva a noção de lugar não como mera localidade,

mas sim como espaço dotado de significado, de carga simbólica. A esse espaço se associam

imagens  muitas  vezes  conflitantes  entre  si:  imagens  construídas  de  dentro,  a  partir  das

vivências,  nunca  exclusivamente  individuais,  das  pessoas  que  nele  moram ou  trabalham;

imagens construídas de fora pra dentro, criando por vezes tabus, recomendações, interdições,

estereótipos; mas também imagens mais frouxas, esporádicas, não cotidianas; todas elas se

relacionando (SOUZA, 2018).

Na prática,  segundo o geógrafo  Marcelo  Lopes  de  Souza,  os  lugares  são também

territórios. Por território entende-se aqui como sendo a expressão espacial das relações de

poder  existentes  na  sociedade,  ou  seja,  relações  de  poder  espacialmente  delimitadas  e

operando sobre um espaço tomado como referência. Essas relações de poder atuando sobre o

espaço  podem  ser  entendidas  como  territorialização  ou  territorializações,  que  se  dão  na

medida que os seres humanos se apropriam do espaço e nele estabelecem diferentes atividades
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e relações sociais. O inverso ocorre com a desterritorialização que se dá quando pessoas são

expulsas,  desapropriadas,  removidas  de  um  espaço  específico.  Territorializações  e

desterritorializações,  entretanto,  não  se  dão  de  forma  exclusivamente  materiais,  como  no

sentido de uma ocupação de um espaço, de uma área.  Territorializações ocorrem também

simbolicamente, quando se dão através de experiências culturais e identitárias, ancoradas no

sentido de lugar (SOUZA, 2018).

Na medida em que as imagens de um lugar se constroem a partir de relações de poder

espacializadas,  por  onde  se  percebem  fins  de  defender  ou  de  marcar  negativamente

identidades, é possível também afirmar que as identidades são espacializadas, territorializadas

(SOUZA, 2018).

Dessa maneira não podemos pensar a respeito de um lugar sem pensar nas imagens a

ele  fixadas,  nas  disputas  e  relações  de  poder  que  criam,  transformam  e  fixam  as

territorialidades, a(s) identidade(s) e a(s) alteridade(s) de um lugar e seus significados. Pois

um lugar só existe na relação com outros, diferenciando-se de outros. Relação que se dá no e

com  o  tempo.  Por  isso  também,  os  significados  são  construídos  historicamente,  são

relacionais, se fazem e se transformam no tempo e em função de uma série de forças que

sobre eles exercem pressão.

Apesar de extensa, a observação do geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves é aqui

importante  para  se  fazer  perceber  como  se  conformam  os  diferentes

espaços/lugares/territórios  em uma sociedade.  Para  ele,  os  marcadores  das  diferenças  são

fundamentais para se pensar historicamente a geograficidade do social, de tal forma que:

Deste modo, é admissível que uma sociedade que constitui suas relações por meio
do racismo, tenha em sua geografia lugares e espaços com as marcas dessa distinção
social: no caso brasileiro, a população negra é francamente majoritária nos presídios
e absolutamente minoritária nas universidades; se uma sociedade se constitui com
base em relações de gênero assimétricas, os diferentes gêneros não frequentarão os
mesmos espaços da mesma forma; [...]  se uma sociedade se constitui a partir  de
relações de produção que canalizam o excedente (que bem pode ser a mais valia)
para  um  dos  polos  da  relação,  sua  geografia  acusará  “bairros  ricos”  e  “bairros
pobres”  ou  “países  pobres”  e  “países  ricos”.  É  importante  assinalar  que  essas
diferentes configurações espaciais se constituem em espaços de conformação das
subjetividades de cada qual (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 11-12).

Pode-se então buscar compreender como se formaram as imagens e as narrativas que

dão significados ao lugar, sempre relacionadas a espacializações das diferenças hierarquizadas

nesse movimento de colonialidade, para, se necessário, buscar transformar essas narrativas,

buscar produzir a respeito deste lugar outras imagens, outras narrativas amarradas a outras
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práticas de viver, outras memórias, silenciadas muitas vezes, narrativas mais significativas e

mais correspondentes com os desejos dos grupos representados por meio delas. Narrativas

capazes de produzir outros sentidos, outros movimentos subjetivos e sociais. Principalmente

se essas imagens e narrativas forem estereotipadas, forem motivo de estigmas e violência. E,

se essas outras imagens e narrativas já existem, cabe aqui fortalecê-las, fazê-las emergir no

intuito de fortalecer outros sentidos e mobilizações em direção a um futuro mais digno.

Por  esse caminho,  ao trabalhar  com as  memórias  locais  busco construir  narrativas

contra hegemônicas, narrativas que problematizem identidades e representações sobre o local

e  que  desconstruam  estereótipos  e  preconceitos,  que  valorizem  as  experiências  e  que

envolvam  afetivamente  os  participantes  da  pesquisa  a  partir  das  memórias  locais  e  da

produção de sentidos na busca pela humanização e por justiça.

De  outra  maneira,  as  memórias,  são  aqui  importantes  não  somente  por  conterem

conteúdo  histórico,  que  são  nesse  trabalho  registrados,  transcritos  e  analisados  sob  a

perspectiva histórica. As memórias são importantes na medida em que elas criam narrativas e

significados no processo de comunicação, no processo de geração de sentido que se dá através

da fala e da escuta. O local, o território aqui importa por que é espaço significante, é espaço

repleto de fixos e fluxos (SANTOS, 2016), que são símbolos que possibilitam a identificação

afetiva e a criação de vínculos entre as pessoas que falam e escutam e entre suas próprias

trajetórias de vida.

As  memórias  possibilitam  assim  o  ensinar,  in-signare,  o  designar,  o  sinalizar,  o

simbolizar, e assim se criam sentidos entre o passado e o presente, entre diferentes pessoas e

grupos que compartilham o território e que podem com isso transmitir saberes e aprendizados

de experiências vividas para as gerações que chegam.



79

3 BUSCANDO UMA METODOLOGIA PARA O TRABALHO COM OS 

ESTUDANTES

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Antonio Machado1

A escolha da metodologia, do conjunto de procedimentos e instrumentos usados para a

realização da pesquisa, se deu em função de todo o referencial teórico tomado por mim e em

função  do  desenho  do  percurso,  considerando  fundamentalmente  os  problemas  e

questionamentos da pesquisa, os desejos e os objetivos estabelecidos previamente, o espaço e

o  tempo  delimitado  para  o  seu  desenvolvimento,  mas  também em função  dos  possíveis

limites, dos possíveis percalços que poderiam surgir durante a caminhada. É certo, entretanto,

que nem tudo cabe nas previsões. Sobretudo quando pensamos e fazemos em educação, na

escola básica. Como se verá adiante, muitos problemas surgiram, impossibilitando que muitas

das  atividades  propostas  inicialmente  fossem  realizadas.  Para  alguns  problemas  mais

pontuais,  as  soluções  vieram no intuito  de  garantir  os  objetivos  do  projeto  originalmente

desenhado. Para os problemas de maior amplitude, entretanto, não houve muito mais o que

fazer para além do que foi feito. Ao menos foi o que pensei nos momentos em que tive que

fazer escolhas. E muitas vezes as escolhas precisam ser feitas no calor da hora e isso pode

gerar dificuldades de compreender o problema no momento, o que somente pode ser resolvido

de uma outra maneira com um certo distanciamento.

Assim, cabe analisar o que foi pensado e projetado para responder as questões dessa

pesquisa e alcançar os objetivos traçados lá no início. Cabe também descrever o percurso do

trabalho  com os  estudantes,  os  problemas  levantados  e  que  apareceram no  decorrer  das

atividades para assim, finalmente analisar o trabalho realizado por mim.

Mas antes, cabe uma observação. Ao tratar de um método para a pesquisa, é preciso

ter cuidado. O alerta vem de Danilo Streck: o risco da metodologização da pesquisa, ou seja, o

risco  de  acreditar  que  com o  uso  de  determinadas  técnicas  bem articuladas  consegue-se

solucionar os problemas postos em seu início, desviando-se com isso, do valor, do significado

e do compromisso social, político e ético do trabalho investigativo (STRECK, 2006).

1 Tradução nossa de trecho de poema: Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais; caminhante, não 
há caminho, se faz caminho ao andar.
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Por essa razão é que aqui se fez uma escolha por uma metodologia amparada em

pressupostos  pedagógicos,  éticos  e  políticos  coerentes.  Tendo  como  perspectiva  a

decolonização das aulas de História, seria então necessário encontrar um referencial teórico e

metodológico que me amparasse no sentido de promover uma pesquisa com os estudantes,

que os envolvessem com as diferentes questões da realidade local e que fosse realizada de

forma  coletiva,  com  uma  base  significativa  de  colaboradores,  de  forma  participativa  e

democrática com o intuito de gerar transformações neles e na própria realidade estudada. O

que,  nesse caso,  específico se concretizaria  com a produção coletiva de histórias sobre o

território  da  pesquisa.  Dessa maneira  é  que  o desenho metodológico do trabalho com os

estudantes  seria  realizado  tomando  os  princípios  e  sugestões  da  Educação  Popular  e  da

investigação histórica baseada na investigação-ação participativa.

A escolha se justifica fundamentalmente pelas perspectivas adotadas pela Educação

Popular  e  pela  Pesquisa-Ação-Participante:  suas  ideias  não se  restringem a  práticas  ou  a

teorias exclusivamente, mas que podem ser entendidas fundamentalmente como instrumentos

teóricos, ferramentas interpretativas que se baseiam em e ao mesmo tempo alimentam ações

práticas coletivas coerentes, reflexivas e consequentes.

3.1 A EDUCAÇÃO POPULAR E A PESQUISA-AÇÃO PARTICIPANTE

Em termos políticos à Educação Popular pressupõe a resistência à dominação em suas

mais  diferentes  formas,  seja  de  classe,  de  raça,  de  gênero,  entre  outras,  e  busca  a

transformação  a  partir  de  ações  criativas  e  propositivas,  abertas  a  diálogos,  interações  e

intersecções  entre  diferentes  disciplinas  e  estratégias,  e  também entre  diferentes  espaços

educacionais, sejam eles formais, não formais ou informais (STRECK, 2013).

Não tenho como perspectiva aqui me aprofundar nas obras de Paulo Freire, Orlando

Fals Borda e outros autores que se dedicaram a pensar e a fazer Educação Popular e pesquisa

de estilo participante, mas sim buscar nelas duas coisas: primeiro, elementos que permitissem

elaborar  uma  prática  educacional  e  de  pesquisa  coerente  com  os  pressupostos  de  uma

educação decolonial e que me ajudasse a promover aulas e experiências educativas voltadas

para o Ensino de História escolar; e segundo, inspiração, em função das escolhas éticas e

políticas  realizadas  por  autores  que  abordaram  a  Educação  Popular  e  a  Pesquisa-Ação

Participante. Vale por isso retomar os pressupostos teórico-metodológicos dessas práticas.

O surgimento dessas perspectivas ocorreu na América Latina no contexto de mudanças

de interpretações e posturas com relação à posição em que se situava o continente e ao que
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deveria ser realizado nessa parte do globo frente ao resto do mundo no intuito de promover a

emancipação  das  populações  historicamente  oprimidas,  subalternizadas,  silenciadas  e

esquecidas  nos  diversos  âmbitos  da  vida  social.  A modernização pretendida  à  época,  nas

décadas de 1950 e 1960, pressupunha a superação do atraso e para isso o Estado deveria se

encarregar  de  promover  ações  para  adequar  o  país  ao  movimento  global.  Assim  foram

pensadas políticas de educação de adultos e qualificação profissional para gerar uma força de

trabalho que atendesse às necessidades da indústria e da agricultura que se mecanizava. No

horizonte tinha-se como objetivo integrar grandes setores da população até então vistos como

marginalizados  à  vida  nacional  e  promover  os  valores  impostos  pelo  modelo  de

desenvolvimento da modernidade.

Entretanto, a essa perspectiva integracionista impunham-se os limites de um sistema

capitalista que colocava amplas partes do mundo em situação de dependência de uns sobre os

outros,  e  assim  percebia-se  nessas  sociedades  relações  baseadas  na  dominação  e  na

exploração. Dentro desse quadro crítico de interpretação uma série de alternativas no campo

da educação social passaram a ser pensadas. O foco passou a ser a conscientização de grandes

parcelas  da  população  para  compreenderem-se  como  parte  de  uma  estrutura  social  de

dominação de classes que se desenvolvia historicamente através de dominação hegemônica de

uns sobre outros. A educação passou a ser vista então como um instrumento de luta ideológica

e por isso uma Educação Popular como forte conotação classista deveria se colocar como

instrumento  de  conscientização,  mobilização  e  organização  para  participação  dos  grupos

oprimidos nas lutas pelo poder e visando a transformação da sociedade.

Nesse contexto,  segundo Carlos  Rodrigues  Brandão (2003),  foi  a  equipe de Paulo

Freire que modificou a pesquisa denominada à época de estudo de área. Nos anos sessenta, a

prática,  vinculada  ao  Movimento  de  Educação  de  Base  (MEB) que  atuava  nas  escolas

radiofônicas e na ação comunitária, tinha como objetivo conhecer a realidade social do grupo

a  quem  se  vinculava,  mas  baseava-se  em  dados  estatísticos  produzidos  a  partir  de

questionários fechados. A equipe de Freire, de maneira diferente, passou a valorizar a cultura

viva do grupo a quem se vinculavam como educadores populares. Isso se fazia a partir de

conversas abertas através das quais se pretendia conhecer as palavras com que eram ditas as

visões e significados dessa realidade, o universo vocabular, o universo temático do grupo, por

onde se iniciava o processo educacional.

Com esse processo comunicativo, reflexivo e prático, Paulo Freire pretendia promover

junto aos grupos com os quais se envolvia, a superação das “situações-limite”, situações de

opressão às quais eram submetidos, na busca por sua libertação, humanização na busca por
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um “ser mais”. Assim, buscou situar os sujeitos e grupos sociais em sua historicidade, o que

algumas vezes ele denominou como situacionalidade, condição espaço-temporal onde estão

enraizados, que precisa ser pensada criticamente e superada. Nas palavras do pernambucano:

Só na  medida  em que esta  deixa  de  parecer-lhes  uma  realidade  espêssa  que  os
envolve, algo mais ou menos nublado em que e sob que se acham, um beco sem
saída que os angustia e a captam como a situação objetivo-problemática em que
estão,  é  que  existe  o  engajamento.  Da  imersão em  que  se  achavam  emergem,
capacitando-se para inserir-se na realidade' que se vai desvelando. (FREIRE, 1974,
p. 119, grifo do autor).

Ao  mesmo  tempo,  nas  Ciências  Sociais,  cada  vez  mais,  promoveram-se

problematizações  dos  modelos  interpretativos  funcionalistas  e  positivistas  que  eram

valorizados  por  sua  pretensa  neutralidade  em  termos  políticos.  A  transformação  era

considerada,  nessa  perspectiva  dominante,  um entrave  para  uma ciência  que se  pretendia

objetiva e imparcial. Mas esse modelo passou a ser duramente questionado. Essa presumida

neutralidade passou a ser entendida como um escamoteamento das suas opções frente ao tipo

de  sociedade  em  que  se  desenvolvia  e  frente  aos  grupos  de  fato  beneficiados  pela  sua

manutenção. Ao mesmo tempo as críticas incidiram sobre a separação entre teoria e prática,

entre sujeito e objeto nos procedimentos científicos utilizados. A lógica formal passou a ser

preterida pela dialética e os modelos funcionalistas pela interpretação histórico-cultural. Dessa

forma os diversificados caminhos trilhados pela investigação social adquiriram um caráter de

pesquisa participativa que pressupunham acabar com o monopólio do saber, com a hierarquia

entre saberes e propunham a busca por métodos que possibilitassem conhecer coletivamente

transformando (GAJARDO, 1986).

A ideia era então promover uma mudança por onde os agentes sociais se tornassem

protagonistas da investigação e não coadjuvantes, beneficiários passivos da pesquisa ou de

suas consequências. Para tal essas formas de pesquisa deveriam – como de fato ocorreu –

integrarem-se a comunidades ou movimentos e organizações sociais. Uma “estrada de mão

dupla”, escreveu o antropólogo e educador popular Carlos Rodrigues Brandão “[...] de um

lado,  a  participação popular  no  processo  de  investigação.  De  outro,  a  participação da

pesquisa no correr das ações populares” (BRANDÃO, 2006, p. 31, grifo do autor).

Essas formas de pesquisa que surgiram entre os anos 1960 e 1980, mesmo tendo um

núcleo  comum,  que  Marcela  Gajardo  (1986)  identifica  como pesquisa  participante,  eram

bastante  diversificadas  em  termos  de  nomenclatura,  referências  teóricas  e  métodos:

levantamento  vocabular,  pesquisa  temática,  pesquisa  ativa,  autodiagnóstico,  observação
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participante,  pesquisa na ação, pesquisa-ação, pesquisa participante,  pesquisa participativa,

investigação  participativa,  investigação-ação  participativa,  pesquisa  popular,  pesquisa

militante, são estratégias teórico-metodológicas por onde se expressaram fundamentos novos

ou renovados de uma epistemologia crítica frente aos modelos dominantes.

Em todas elas, perspectivas em comum: que a realidade concreta da vida cotidiana,

tomada como uma totalidade estrutural e dinâmica, por isso histórica, deveria ser o ponto de

partida  da  investigação;  que  deveria  ter  uma  dimensão  educacional  e  comunicativa;  que

pressupunha a participação coletiva e horizontal de todos, acadêmicos e grupos populares para

a transformação da realidade. Dessa maneira, é possível perceber que a pesquisa participante

carrega consigo a interação entre as dimensões científica, pedagógica, ética e política. Nas

palavras de Brandão e Streck:

A consequência  desse  ponto  de  partida  da  pesquisa  participante é  o  de  que  a
confiabilidade de uma ciência não está tanto no rigor positivo de seu pensamento,
mas na contribuição de sua prática na procura coletiva de conhecimentos que tornem
o ser humano não apenas mais instruído e mais sábio, mas igualmente mais justo,
livre,  crítico,  criativo,  participativo,  corresponsável  e  solidário  (BRANDÃO;
STRECK, 2006, p. 24).

Mas  em  que  consistiam  as  metodologias  em  Educação  Popular  e  Pesquisa

Participante? Sem aprofundar o debate acerca da diversidade de propostas nesses campos de

atuação  que  comunicam-se  há  muito  tempo,  vale  observar  algumas  propostas,  sobretudo

aquelas originais no campo da Educação Popular e da Pesquisa Participante que possibilitem

aproximar  essas  experiências  ao  que  se  propõe  aqui  para  o  Ensino  de  História,  num

movimento que se propõe decolonial. Nesse sentido, um breve levantamento de questões e

proposições metodológicas se faz necessário.

Paulo Freire  problematizou a produção de conhecimentos em várias de suas obras

denunciando  de  diversas  maneiras  a  condição  subordinada  da  ciência  e  da  Educação  ao

sistema capitalista. Em uma exposição realizada em 1971 no Instituto de Educação de Adultos

da Universidade de Dar-Es-Salaam, o autor apontou para o problema de maneira direta “A

quem sirvo com a minha ciência? Esta deve ser uma pergunta constante a ser feita por todos

nós. E devemos ser coerentes com a nossa opção, exprimindo a nossa coerência na nossa

prática.” (FREIRE, 1988, p. 36).

Desde essa perspectiva propôs o seguinte percurso metodológico para um trabalho de

pesquisa e educação de adultos para a Tanzânia: num primeiro momento seria escolhida uma

determinada área e uma equipe se dedicaria a estudar pesquisas já realizadas sobre a zona;
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depois se realizaria visitas exploratórias informais, anotando tudo o que chamasse a atenção,

conversando com uns e com outros e identificando organismos populares ali presentes; com o

amadurecimento da aproximação e aumento da intimidade começaria a realização de visitas

às lideranças responsáveis pelos organismos populares, com o intuito de apresentar, franca e

objetivamente, a proposta de trabalho, tratando da pesquisa, do método, do papel participante,

crítico,  de  todos  os  que  se  podem  se  envolver  nela  e  do  direito  que  todos  tem  de

manifestarem-se a respeito de sua realidade, de seus problemas e das vias de sua superação.

Se há aceitação a equipe vai sugerindo às lideranças que se façam reuniões mais amplas onde

são explicados os objetivos da pesquisa e seus métodos. Nessas reuniões seriam tratados dos

problemas da área e, com os debates gravados e registrados, após reunião final, com todos os

grupos  envolvidos,  seria  desenvolvido  um  documento  final  para  a  organização  de  um

conteúdo programático para as ações almejadas. Numa próxima etapa se realizaria, com a

contribuição de especialistas de diversas áreas, um estudo crítico do discurso popular, de sua

sintaxe e semântica, de suas metáforas, dos diferentes níveis de percepção da realidade. A

etapa final  seria  constituída da  organização de um pré-programa de educação de adultos,

objetivo desse projeto,  que deve ser aprovado pelos grupos envolvidos,  o que geraria um

programa  que  daria  margem  a  uma  nova  pesquisa  que  se  voltaria  para  uma  contínua

reconstrução do programa (FREIRE, 1988).

É interessante aqui notar alguns pontos: primeiro um levantamento acerca do lugar, do

território  e  das  pessoas  nele  atuantes,  dispostas  a  participar  do  projeto.  Seguem-se

aproximações  e  conversas  onde  se  estabelecem  os  vínculos  e  cria-se  o  projeto,  calcado

criticamente  na  realidade  local,  de  onde  se  extraem os  temas,  que  depois  de  analisados

interdisciplinarmente,  são  inseridos  em  um  programa,  um  conteúdo  educacional  a  ser

pesquisado. Assim, todo o processo da pesquisa acaba se tornando produto do trabalho de

todos os envolvidos, por onde as contribuições se dão em diversos níveis de participação e em

diferentes momentos em um contínuo movimento de reflexão, ação, reflexão e ação.

Para  Paulo  Freire  o  conteúdo  programático  para  a  ação  deve  ser  buscado  por

educadores e povo na realidade mediatizadora, por onde é inaugurado “o diálogo da educação

como prática da liberdade”. Esse é o momento em que se realiza a investigação do universo

temático do povo ou do conjunto dos seus temas geradores. Segundo Freire:

A investigação do "tema gerador", que se encontra contido no "universo temático
mínimo"  (os  temas  geradores  em  interação)  se  realizada  por  meio  de  uma
metodologia  conscientizadora  além  de  nos  possibilitar  sua  apreensão,  insere  ou
começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo (FREIRE,
1974, p. 113).
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Por  esse  caminho  seguiu  por  exemplo,  a  Escola  Cidadã,  concepção  educacional

implantada na rede municipal de ensino de Porto Alegre a partir da década de 1990 com os

governos do Partido dos Trabalhadores2. Num movimento que pretendia, segundo José Clóvis

de  Azevedo,  Secretário  de  Educação do Município à  época da implantação do projeto,  a

radicalização da democracia, a democratização e a desprivatização do Estado, e a participação

cidadã,  a  ideia  era  resgatar  a  escola como  res  publica (AZEVEDO, 1999).  Dessa forma,

segundo Ana Lúcia Souza de Freitas, se pretendia fazer da escola  “um espaço de debate de

ideias,  de  tomada  de  decisões,  de  construção  do  conhecimento,  de  sistematização  de

experiências, enfim, um centro de participação popular na construção da cultura” (FREITAS,

1999, p. 31). Para tal, entre algumas estratégias, desenvolveu-se no campo pedagógico o que

se convencionou chamar de pesquisa socioantropológica.

Mais do que um recurso, uma técnica, um método, mais do que conhecer um pouco

mais a comunidade,  essa pesquisa,  que se baseava nas ideias elaboradas por Paulo Freire

acerca do levantamento temático, era uma concepção metodológica, uma concepção política,

ética, “[...] uma ponte de e entre mútuos conhecimentos [...], o exercício de um intercâmbio

que  deveria  gerar,  também,  boa  parte  dos  eixos  de  ideias  de  qualquer  projeto  de  ação

pedagógica dentro da escola das salas de-aulas.” (BRANDÃO, 2003, p. 167-168).

Na escola cidadã, segundo Carlos Rodrigues Brandão:

Aprende-se [...] para se integrar conhecimentos de diferentes áreas do saber humano
de uma maneira pessoal e coletivamente crítica, criativa, construtiva, consciente e
destinada a alguma escolha de coparticipação na gestão da vida social. O saber muda
e  empodera  pessoas  frente  a  outras  escalas  costumeiras  do  uso  do  poder  em
sociedades desiguais como a nossa (BRANDÃO, 2003, p. 133).

É ainda nessa escola cidadã que as diferentes áreas do conhecimento devem se integrar

curricularmente  como  “complexos  temáticos”,  cuja  realização  no  trabalho  educacional

acontece  a  partir  de  uma pesquisa  inicial  da  realidade  social  onde se  insere  o  grupo  de

trabalho de aprendizagem, ou seja, a pesquisa socioantropológica (BRANDÃO, 2003).

Seguindo  um  percurso  bastante  semelhante,  a  Investigação-ação  de  vertente

sociológica critica o método prevalecente nas ciências sociais expresso pela visão parcelada e

unidimensional  da  realidade  social,  pela  separação  entre  ciência  e  política  e  pela

desvinculação entre teoria e prática nos procedimentos científicos utilizados (SILVA, 1986).

2  De 1989 a 2004 foram 4 os prefeitos por esse partido: Olívio Dutra (1989-1992), Tarso Genro (1993-1996),
Raul Pont (1997-2000), Tarso Genro (2001-2002) e João Verle (2002-2005).
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Teve  como  representante  mais  expressivo  Orlando  Fals  Borda,  que  definiu  o  trabalho

científico a partir de uma conotação de classe e por isso distinguiu a ciência dominante que é

voltada para a manutenção do sistema capitalista, da ciência popular que visa “[...] resgatar a

memória histórica,  o conhecimento ancestral  e  prático dos  setores  populares,  assim como

analisar,  junto  deles,  a  estrutura  de  poder  vigente  e  a  manipulação  da  informação  e  do

conhecimento para legitimar relações de dominação social e política” (GAJARDO, 1986, p. 38).

Segundo Silva (1986), Fals Borda adotou de maneira não dogmática o materialismo

histórico como guia científico e ferramenta revolucionária, por onde os conceitos adotados

são redefinidos a partir da realidade e da prática, ou seja, pela práxis. É a prática o critério de

validade do conhecimento, e diferentemente da ciência positivista, conceito e prática podem

ser  sintetizadas  e  mutuamente  influenciadas  para  modificar  a  ação  e  a  compreensão  da

realidade. Para tal leva em consideração a historicidade e a relatividade do conhecimento.

Assim o fato social é percebido como um processo histórico e a realidade como complexo de

processos também históricos, sendo, portanto, a contribuição da história significativa para a

compreensão da realidade social.

Dessa maneira estabelece a possibilidade de criação de conhecimentos científicos pela

própria classe trabalhadora, conhecimento esse que retorna para alimentar a ação e as lutas

populares, num processo de retroalimentação constante entre prática e teoria, e que coloca o

proletariado como ator histórico. Para Orlando Fals Borda:

Por lo que viene explicado,  la investigación activa no se contenta con acumular
datos  como  ejercicio  epistemológico,  que  lleve  como  tal  a  descubrir  leyes  o
principios de una ciencia pura, ni hacer tesis o disertaciones doctorales, porque sí. Ni
tampoco investiga para propiciar reformas, por más necesarias que parezcan, o para
el  mantenimiento del  statu quo.  En la investigación activa se trabaja para armar
ideológica  e  intelectualmente  a  las  clases  explotadas  de  la  sociedad,  para  que
asuman conscientemente su papel como actores de la historia. Éste es el destino final
del conocimiento, el que valida la praxis y cumple el compromiso revolucionario
(FALS BORDA, 1994, p. 37).

Vemos  aqui,  que  Fals  Borda  identifica  na  investigação  ativa  o  caráter

fundamentalmente participativo dessa modalidade de pesquisa. Participativo como nos termos

de Brandão, por onde os sujeitos populares participam da pesquisa e participam, todos os

investigadores e a própria pesquisa, no projeto maior que é o da transformação radical da

sociedade. A pesquisa assim, não é realizada única e exclusivamente para o enriquecimento do

campo,  como acúmulo  estéril  a  ser  armazenado  em alguma prateleira  ou  computador.  A

pesquisa tem também fins práticos, políticos.
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Para  a  realização  de  tal  tarefa  Orlando  Fals  Borda  e  outros  pesquisadores  que

trabalharam com ele  sugerem como orientação metodológica  as  seguintes  coordenadas:  o

modo de aproximação e o conhecimento através da ação.

O modo de aproximação, que é semelhante ao proposto por Paulo Freire na Tanzânia,

segue os seguintes passos:

a)  informar-se  o  suficiente  sobre a  região,  bairro  ou  sindicato  antes  de  ir  a  esses

lugares ou grupos sociais.

b) ir ao local buscando o seu reconhecimento inicial, visitando os centros de trabalho,

sindicatos,  cooperativas,  instituições  governamentais  ou  empresas  privadas  que

possuam documentos sobre a região, conversando com quem ali trabalha buscando

saber  quem  são,  seus  modos  de  entender,  os  principais  problemas,  principais

acontecimentos, a importância da região, as atividades culturais e os modos de ser

das pessoas;

c) identificar as classes, grupos sociais e pessoas da região que podem vir a ser aliados

a curto e médio prazo;

d)  identificar  quais  grupos políticos  existem no local,  e  que forma de  pressão  ou

controle exercem sobre os grupos sociais organizados, apoiadores ou opositores ao

regime vigente, analisando os resultados obtidos por uns e outros;

e)  a  partir  do  levantamento  prévio,  buscar  uma  análise  primária  e  provisória  das

classes e da história e natureza de seus conflitos;

f)  identificar  o  tipo  e  a  natureza  das  lutas  registradas  na  região  ou  que  estão  se

produzindo no presente, analisando os resultados de tais lutas, o tipo ou o nível de

consciência  que  as  moveram  ou  movem  e  os  papeis  que  desempenharam  ou

desempenham os grupos populares em tais lutas;

g) analisar os planos de desenvolvimento socioeconômicos que podem afetar o futuro

dos  grupos populares,  tais  como o  deslocamento  de  bairros,  construção de via,

instalação de equipamentos, indústrias ou fontes de emprego, etc.;

h) inventariar as formas de controle social diretas ou indiretas exercidas pelo sistema

vigente, em aplicação ou em estudo;

i) estudar as características culturais e étnicas da região buscando identificar quais

desses  elementos  desempenharam  ali  papel  relevante  nas  lutas  sociais  e

reivindicativas.

No conhecimento através da ação, o investigador militante deve colocar suas técnicas

e conhecimentos adquiridos a serviço da transformação da sociedade em que o grupo, a região
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ou a comunidade estudada fazem parte. Metodologicamente, este compromisso implica seguir

um itinerário:

a)  analisar  a  estrutura  de  classes  da  região  visando  identificar  os  grupos  que  ali

desempenham papel-chave;

b) os temas e enfoques a serem estudados devem partir dos grupos identificados, de

acordo com os níveis de consciência ou ação destes.

c)  buscar  as  raízes  históricas  das  contradições  que  articulam a  luta  de  classes  na

região. Devolver a esses grupos os resultados dessa investigação.

Isso implica que os trabalhos devem ser concebidos com os grupos de base e seus

órgãos  de  ação,  que  a  produção  das  técnicas  deverá  estar  fundamentalmente  voltada  aos

grupos da classe popular, que são requeridas formas adequadas de comunicação, e que os

conceitos e hipóteses emergentes sejam confirmadas ou rejeitadas pela realidade concreta e

pela utilidade que demonstrem quando nas mãos dos grupos populares, “[...] para a formação

e desenvolvimento de sua consciência de classe, e de acordo com a sua força organizativa que

sejam capazes de engendrar” (BONILLA et al., 1986, p. 146).

Seguindo  tais  procedimentos,  os  autores  acreditam  que  se  pode  alcançar  a

“incentivação”, que se realiza quando o pesquisador, imbuído de postura militante e inserido

em uma região e em uma comunidade, incentiva ações, ou seja, “[...] consegue determinar

pontos de partida reais (níveis de consciência) para reivindicações que podem levar a esforços

sucessivos na luta pela justiça [...] até chegar a conflitos de classe orientados para mudanças

fundamentais  e  estratégicas.”  (BONILLA  et  al., 1986,  p.  147).  Uma  modalidade  de

“incentivação”  apontado  pelos  autores  é  o  que  eles  chamam  de  recuperação  crítica  que

consiste no estudo e aprendizado crítico a partir da base cultural tradicional dos elementos ou

instituições úteis para enfrentar no passado “os inimigos das classes exploradas”, para que se

reativem tais elementos e práticas. Nas palavras de Fals Borda:

Faz-se a recuperação crítica quando, a partir de uma informação histórica e de um
reconhecimento de corte seccional adequados, os observadores-militantes chegam às
comunidades  para  estudar  e  aprender  criticamente  a  base  cultural  tradicional,
prestando atenção preferencialmente naqueles elementos ou instituições que foram
úteis  para  enfrentar,  no  passado,  os  inimigos  das  classes  exploradas.  Uma  vez
determinados estes elementos, se procede a reativá-los para utilizá-lo de maneira
similar nas lutas de classe atuais. Assim se recuperam para o esforço revolucionário,
e se põem em sintonia com organismos de luta mais abertos e decididos aos que
haveria que apoiar em um momento dado dentro da estratégia geral antimperialista e
antioligárquica (FALS BORDA, 2016, p. 780).
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Fals Borda aponta ainda que as técnicas de incentivo e recuperação crítica permitem a

descoberta de:

[...] ampla gama de recursos com que contam os grupos de base – expressados, por
exemplo, em sua história,  no seu folclore,  em sua liderança, em sua “malícia” e
experiência – o que os leva a unirem-se ao redor de interesses, acelerando situações
críticas necessárias que levam a uma maior consciência de classe (FALS BORDA,
2016, p. 780-781).

Entretanto, relembram Bonilla e seus companheiros,  deve-se fazer uso de todos os

recursos possíveis para o desenvolvimento da pesquisa, inclusive de certas ideias e técnicas

que foram desenvolvidas e reunidas por investigadores e cientistas que o precederam ou que

são produto do ambiente onde cresceram, como a análise histórica, a pesquisa de arquivo, a

medição estatística, entre outras, desde que essas técnicas se insiram em marcos conceituais

amplos e ágeis (BONILLA et al., 1986).

É  possível,  dessa  maneira,  pensar  para  a  pesquisa  que  aqui  se  realiza  em  uma

investigação  em  Ensino  de  História  que  considere  os  princípios  da  Investigação-Ação

Participativa e da Educação Popular,  bem como alguns pressupostos e práticas  da Escola

Cidadã, sobretudo aqueles relacionados à investigação da realidade da comunidade, o que foi

feito através da pesquisa socioantropológica. Para tal, recorre-se aqui de maneira significativa

ao que foi elaborado pelo historiador e educador popular Alfonso Torres Carrillo com a sua

Reconstrução Coletiva da História (RCH).

3.2 A RECUPERAÇÃO COLETIVA DA HISTÓRIA

Carrillo identifica uma trajetória estabelecida na América Latina de uma história feita

pelos  de  baixo.  Tais  práticas,  segundo  o  autor,  receberam  diferentes  nomes  como

Recuperación  Colectiva  de  La  Historia por  Cendales,  Peresson  e  Torres  (1990),

Recuperación Crítica de La Historia por Fals Borda (1985) e Recuperación de La Memoria

Popular por Acuña (1986).

Fals  Borda  (1985),  ao  analisar  uma  Investigação-Ação  Participativa  realizada  em

Porto Tejada, Colômbia, na década de 1970 e outros lugares da Colômbia e América Latina,

identifica na recuperação crítica da História, um dos métodos de trabalho desenvolvidos junto

a Investigação-Ação Participativa, um poderoso instrumento de reconhecimento coletivo em

diferentes níveis: o dos indivíduos como pessoas que agem e pensam; do passado em relação

ao presente; da legitimidade da luta que quebra as normas burguesas do crime e do pecado;
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das causas e dos responsáveis pela injustiça e exploração; e a capacidade popular de decidir,

agir e transformar coletivamente.

Assim, segundo Fals Borda, de maneira informal e coletiva foram muitas as situações

em que se compreendeu as origens e as causas da miséria, foram diversas as situações em que

fortaleceram-se  identidades  em  torno  de  pessoas  que  lutaram  por  suas  comunidades  no

passado, em torno de lutas e de formas criativas de viver e de resistir de populações indígenas,

quilombolas (cimarrones) e camponesas em defesa de liberdade, dignidade, terras, em torno

de  lutas  e  personagens  esquecidos  pela  historiografia  acadêmica,  mas  que,  recuperados,

geraram sentidos de pertencimento para a organização das lutas no presente em direção a um

futuro mais digno. Nas palavras do colombiano:

La memoria  colectiva  y  crítica  invitaba  a  la  acción  a  hacer  algo  concreto  para
corregir las injusticias ya que si, los abuelos habían combatido a los “blancos”, com
relativo éxito, ¿por qué no ahora? La historia adquiría así nuevos visos de veracidad
y potencia. No sólo podía ser memorada, sino convertida en catapulta de acción para
ganar una vida colectiva mejor. (FALS BORDA, 1985, p. 41)

No  campo  da  Educação  Popular  brasileira,  na  década  de  1980,  Paulo  Freire  já

acumulava algumas experiências de trabalho e reflexão acerca da importância da pesquisa

histórica para o desenvolvimento da autonomia local. Em A importância do Ato de Ler em

três  artigos  que  se  completam,  de  1982,  o  pernambucano,  partindo  de  experiências  na

Tanzânia e na Guiné-Bissau, sugere o seguinte:

Um excelente trabalho, numa área popular, sobretudo camponesa, que poderia ser
desenvolvido  por  bibliotecárias,  documentalistas,  educadoras,  historiadoras  seria,
por exemplo, o do levantamento da história da área através de entrevistas gravadas,
em que  as  mais  velhas  e  os  mais  velhos  habitantes  da  área,  como testemunhos
presentes,  fossem  fixando  os  momentos  fundamentais  da  sua  história  comum.
Dentro de algum tempo se teria um acervo de estórias que, no fundo, fariam parte
viva da História da área. [...]
Um dos  inúmeros  aspectos  positivos  de  um trabalho  como este  é,  sem dúvida,
fundamentalmente, o reconhecimento do direito que o povo tem de ser sujeito da
pesquisa  que  procura  conhecê-lo  melhor.  E  não  objeto  da  pesquisa  que  os
especialistas fazem em torno dele. Nesta segunda hipótese, os especialistas falam
sobre ele; quando muito, falam a ele, mas não com ele, pois só o escutam enquanto
ele responde às perguntas que lhe fazem. (FREIRE, 1989, p. 21)

Por sua vez a Recuperación Colectiva de la Historia, chamada por Carrillo de RCH,

surgiu  em  um  contexto  de  ascensão  dos  movimentos  populares  de  projetos  políticos

alternativos,  em  estreito  vínculo  com  a  Educação  Popular,  com  a  Investigação-Ação

Participativa (IAP),  com a crítica proveniente da corrente historiográfica marxista inglesa,

com  a  história  vista  de  baixo,  os  estudos  culturais  latino-americanos  sobre  culturas  e
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identidades  populares,  a  história  oral  e  as  práticas  dos  grupos subalternos  populares  para

manter suas memórias coletivas.

Desde  a  crítica  marxista  inglesa  passou-se  a  pensar  que  as  lutas  sociais  não  se

constituem somente da consciência mas também a partir das coordenadas da experiência da

cultura,  e  que  os  atores  populares  se  conformam  nas  lutas  e  que  não  são  unidades

homogêneas, mas coletivos plurais, afetados por múltiplos fatores, tensões e possibilidades,

que podem ser compreendidas a partir de suas próprias perspectivas.

Nesse  sentido,  a  RCH também se  beneficiou  dos  aportes  da  história  oral,  que  se

configurava  desde  a  década  de  1960 procurando  democratizar  a  produção  historiográfica

desde a perspectiva dos grupos subalternizados que procuravam fortalecer suas identidades, e

do aprofundamento da compreensão da memória social. A partir de finais dos anos 1980, com

o fim das  ditaduras  latino-americanas  e  com a necessidade  de compreender  as  memórias

traumáticas do passado recente, o cruzamento da história oral com a RCH fez com que a

subjetividade narrativa fosse valorizada, promovendo o aprofundamento dos estudos sobre a

oralidade e sobre os processos através dos quais as pessoas, os grupos, sobretudo a partir da

perspectiva da resistência e das lutas populares, elaboram e transmitem suas memórias orais.

Para Carrillo (2014, p. 108) a RCH se propõe a “[...] contribuir para que os setores

subalternos  da  sociedade  afiancem  sua  condição  de  sujeitos  históricos,  fortalecendo  sua

capacidade para colocar-se frente a realidade e transformá-la.”. Para tal,  utiliza-se de duas

estratégias:  pela  afirmação de  sua  consciência  histórica,  entendida  como a  capacidade  de

reconhecer a historicidade da vida social e o potencial que tem os sujeitos para incidir em seu

rumo; e contribuindo para o fortalecimento da capacidade de análise crítica do passado pelos

grupos populares. Além disso, contribui também para a afirmação de identidades através da

compreensão de suas trajetórias, dos vínculos e significados de suas práticas, fortalecendo

pertencimentos,  dando  suporte  para  que  os  coletivos  e  movimentos  tomem  decisões  no

presente fundamentando projetos futuros.

Outra contribuição da RCH se estabelece a partir da compreensão de que não há uma

única versão sobre o passado, não existe um único sentido de desenvolvimento histórico, mas

que coexistem, em disputa,  visões e versões sobre o passado. Mesmo em um trabalho de

reconstrução coletiva da História, a RCH possibilita que aflorem diferentes visões, pois à vida

social impõem-se diferentes experiências, com as quais se pode aprender na busca de sentidos

comuns em processos históricos mais amplos.

Assim,  essa  proposta  investigativa-pedagógica  tem  como  objetivo  geral  a

rememoração  das  experiências  históricas  dos  setores  subalternos  da  sociedade.  É  uma
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investigação  localizada,  partindo  dos  problemas  do  presente.  É  crítica,  pois  parte  do

questionamento dos fatores que geraram e reproduzem a subalternidade, além de postular aos

seus  participantes  uma  atitude  crítica  frente  a  História.  É  emancipadora  pois  busca

transformar a realidade com a convicção de que um outro mundo é possível. É participativa

pois  envolve  os  pesquisadores  (professor  e  estudantes)  e  as  pessoas  da  comunidade  na

produção do conhecimento  histórico  em todas  as  etapas  da investigação.  É formativa,  na

medida em que vai formando seus participantes em oficinas temáticas e metodológicas. É

dialógica pois reconhece a pluralidade das dimensões que configuram os processos históricos

e porque se realiza a partir de diferentes perspectivas, conhecimentos e saberes. É flexível

pois  é  aberta,  criativa,  se  fazendo  e  refazendo  metodologicamente  de  acordo  com  as

contingências  e  as  singularidades  de  cada  projeto.  E  é  reflexiva  pois  se  submete

constantemente à crítica em todas as suas etapas (CARRILLO, 2014).

A RCH tem acumulados alguns critérios, procedimentos e dispositivos que não são

definitivos, segundo Carrillo, porém devem ser considerados no decorrer da pesquisa:

a) critérios metodológicos:

-  é uma produção de conhecimento articulada a lutas sociais alternativas,

-  a  construção  de  conhecimento  sobre  o  passado  tem como  eixo  articulador  o

presente, buscando esclarecer os problemas do presente,

-  a RCH foca sua mirada sem perder a perspectiva de conjunto,  o contexto,  as

estruturas;

- é produção coletiva de conhecimento,

- promove o diálogo de saberes,

- é conhecimento prático e transformador,

- é prática reflexiva e flexível;

b) os procedimentos, fase preparatória:

- o ponto de partida deve partir de um grupo específico,

- definição coletiva que justifica por quê e para quê realizar a RCH,

- definição das perguntas centrais e específicas que orientam a investigação a partir

da leitura crítica do presente,

-  formação  de  equipes  responsáveis  pela  RCH (coleta  de  informações,  análise,

interpretação e escrita dos resultados) e realização de ações formativas,
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-  elaboração  de  um  projeto  onde  aparecem  as  justificativas,  as  perguntas,  os

objetivos, as fontes, as estratégias e atividades, os tempos, as responsabilidades e

os recursos;

c) fase de reconstrução dos processos ou experiências que são objetos de estudo:

-  estabelecimento  de  fontes:  Escritas,  fontes  orais,  visuais,  sonoras  e  fontes

materiais,

- consulta das fontes a partir de: diferentes técnicas como entrevistas individuais e

coletivas, conversas orientadas pelas perguntas da pesquisa mas prioritariamente

não estruturadas, testemunhos e histórias de vida;  dispositivos de ativação da

memória,  como  desenhos  de  caminhos  das  experiências,  os  museus

comunitários,  passeios  de  recordação,  audições  de  músicas  do  passado,

encontros de conversas, serenatas e jornadas ou oficinas de memórias utilizando-

se de diferentes técnicas como dramatizações, desenhos, colagens ou maquetes;

todas as técnicas podem reinventar-se ou combinar-se de diferentes modos, mas

é importante que as técnicas e dispositivos sejam preparados previamente tendo

com conta as perguntas e objetivos, as pessoas que são convocadas, os tempos e

recursos disponíveis;  deve-se também organizar  os instrumentos de coleta de

informações (gravadores, câmeras, cadernos de notas, guias de observação) e

distribuir responsabilidades,

-  registro  e  análise  permanente  das  narrativas  e  informações,  organização  por

períodos  e  temas;  realização  de  matrizes  ou  quadros  de  dupla  entrada  que

cruzem informações e de esquemas como mapas conceituais que vão resumindo

e organizando as descobertas,

-  interpretação  parcial  das  descobertas,  ou  seja,  leitura  mais  compreensiva  e

explicativa do processo reconstruído, que supere o mero relato ou descrição dos

mesmos,  relacionando-os  a  escalas  maiores  do  movimento  popular,

reconhecendo os fatores de contexto, o dinamismo interno do processo e o papel

dos sujeitos, podendo-se acudir a leituras e conceituações de outros contextos, o

que pode dar luz a compreensão dos processos investigados,

-  síntese,  conclusão  e  socialização  dos  resultados  através  de  eventos  de

socialização, com peças comunicativas e publicações, levando em consideração

as linguagens, as formas culturais e comunicações próprias dos diversos setores

da  população  a  que  se  dirigem,  bem  como  as  estratégias  de  escritos  mais
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adequados,  como  crônica,  relato  ou  ensaio,  cartilhas,  livros,  fotonovelas,

programas de rádio, vídeo e teatro.

Seguindo essa trilha metodológica, nos encontramos com a ideia de sistematização da

experiência, teorizada pelo dedicado educador popular peruano Oscar Jara Holliday. Antes de

ater-se a ela, entretanto, é necessário retomar o significado de experiência. Para esse autor as

experiências são  processos individuais  e coletivos,  processos sócio-históricos, dinâmicos e

complexos, ocorrendo em situações particulares e por onde intervém externamente condições

de  contexto.  Carregadas  de  enorme riqueza,  são constituídas  por  ações  e  por  percepções,

sensações, emoções e interpretações dos sujeitos que as vivem, pessoas com expectativas,

sonhos, temores, esperanças, ilusões, ideias e intuições. As experiências constituem processos

inéditos e irrepetíveis, e por isso marcam, impactam, condicionam, modificam os sujeitos nela

envolvidos, tornando-os algo um tanto, mais ou menos, diferentes daquilo que eram antes

delas (HOLLIDAY, 2006). Para esse educador:

[...] cada ação que se realiza, ou que não se realiza, vai produzir um determinado
resultado e vai produzir em outras pessoas determinadas reações. Vai gerar, assim,
determinadas relações e produzir outras situações diferentes daquelas que existiam
antes de ter realizado essa ação. Isto é, estamos falando de processos históricos nos
quais se vão concatenando os diferentes elementos que intervém, em um movimento
permanente,  produzindo  mudanças  continuamente.  Por  isso  a  história  não  está
predeterminada, como dizia Paulo Freire. A história está sendo, e nós estamos sendo
na medida  em que fazemos  a  história,  mas à  medida  que nos assumimos como
sujeitos  criadores  e  transformadores  da  história  e  não  como  objetos  passivos  e
resignados que somos arrastados pelos acontecimentos (HOLLIDAY, 2006, p. 229).

A sistematização das  experiências  permite  então  compreendê-las para delas  extrair

ensinamentos  possíveis  de serem comunicados  e  compartilhados.  Consiste  na recuperação

histórica do que aconteceu, reconstruindo e ordenando os diferentes elementos que sucederam

no  decorrer  desses  processos,  como  sucederem  e  como  se  perceberam  e  viveram  nesse

momento, buscando compreender e interpretar as causas e “razões de fundo” para que esses

processos se dessem dessa maneira e não de outra, suas consequências, efeitos secundários,

suas contradições, continuidades, descontinuidades, coerências e incoerências, para que daí se

tirem  lições  na  busca  por  transformações.  Mais  que  um  método,  com  instrumentos

importantes para a realização da tarefa, a sistematização de experiências supõe uma postura

epistemológica,  que  coloca  no  mesmo  movimento  a  compreensão  e  a  transformação  do

mundo,  e  uma postura  teórica  que  permite  uma interpretação  adequada  das  experiências,

requerendo categorias de análise específicas.
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Há três grandes objetivos, segundo Oscar Jara Holliday, na sistematização de

experiências: 

[...] compreender mais profundamente a experiência para melhorar a prática e
assim  transformá-la;  compartilhar  com  outras  práticas  semelhantes  os
aprendizados surgidos nas práticas; e enriquecer a reflexão teórica a partir dos
conhecimentos que surgem das práticas concretas. (HOLLIDAY, 2006, p. 232-
234, grifo nosso). 

Entretanto,  pondera  o  educador,  para  garantir  aprendizado  mais  significativo,  a

sistematização  não  pode  se  limitar  a  inter-relacionar  narrativas,  o  que  é  importante,  mas

precisa  ir  além,  precisa  inter-relacionar  aprendizados,  é  necessário  aprofundar  os

entendimentos sobre o que se aprendeu da experiência, possibilitando maiores compreensões

da prática tendo como fim a sua transformação.

A sistematização cria um espaço para poder compartilhar,  mas para tal,  ela requer

algumas  condições  pessoais:  é  preciso  ter  interesse  e  disposição  em  aprender  com  a

experiência; ter sensibilidade para deixar falar a experiência; ter habilidade para fazer análises

e sínteses.

Há também, segundo o mesmo autor, condições institucionais: que a sistematização

seja  uma prioridade  para  a  política  da  instituição  ou organização;  que  haja  interesse  por

buscar  coerência  no  trabalho  em  equipe;  que  tenhamos  capacidade  de  desenvolver  um

processo acumulativo em nossas instituições.

Eis  então  uma  possibilidade  de  investigação:  a  realidade  vivida  pelos  grupos

subalternizados,  a  história  local.  Isso  se  realiza  aqui  a  partir  do  compartilhamento  de

memórias e experiências de pessoas mais velhas, pessoas que viveram o território em outras

épocas,  que viram suas transformações e por isso tem impressões,  interpretações próprias

sobre o que se passou. É a  partir  desse  locus de anunciação que procuro,  neste  trabalho,

seguindo mais uma vez Catherine Walsh, construir novos caminhos: “[...] de estar, ser, pensar,

mirar, escuchar, sentir y vivir con sentido o horizonte de(s)colonial.” (WALSH, 2013, p. 24).

Pode-se  então  aproximar  as  ideias  de  Carrillo  e  Holliday  para  assim  seguir  um

percurso  metodológico  coerente.  Dessa  maneira  uma  metodologia  para  a  Reconstrução

Coletiva  Histórica  (RCH)  deve:  definir  as  razões  e  problemáticas  que  vão  articular  a

reconstrução  histórica;  formar  uma  equipe  responsável  pela  organização  da  investigação

problematizando-a (que e por que investigar? Com quem? Como interpretar? Como socializar

os  resultados?);  promover  oficinas  e  reflexão permanente sobre a  prática,  o  que pode de

alguma  forma  é  realizado  aqui,  a  partir  do  que  Oscar  Jara  Holliday  denomina  como

sistematização  de  experiências;  elaboração  de  um  plano  de  trabalho  constituído  de
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justificação, perguntas objeto da RCH, fontes e técnicas de coleta, procedimentos de análise,

interpretação e socialização, bem como responsabilização dos envolvidos e organização de

tempos e recursos para sua realização.

Esses pontos de vista locais, às margens das grandes narrativas sobre a história da

cidade, todavia não devem, entretanto ser descontextualizados. Essas histórias, essa realidade

local,  devem  ser  situadas  no  contexto  histórico  global  da  colonialidade,  que  além  de

hierarquizar  pessoas  e  grupos  sociais,  hierarquiza  lugares.  Conforme  Silvia  Rivera

Cusicanqui:

La coexistencia  de múltiples  historias  no configura  un universo  desorganizado y
errático  de  "sociedades"  que  habitan  un  mismo  espacio  como  compartimientos
estancos. Todas ellas están organizadas de acuerdo al eje colonial, que configura una
cadena de gradaciones y eslabonamientos de unos grupos sobre los otros.  En tal
sentido,  la  cuestión  colonial  apunta  a  fenómenos  estructurales  muy profundos  y
ubicuos, que van desde los comportamientos cotidianos y esferas de "micro-poder",
hasta la estructura y organización del poder estatal y político de la sociedad global.
(CUSICANQUI, 1987, p. 59).

Ou seja, o passado cotidiano, os acontecimentos, os desejos, os anseios, os sonhos e os

medos, bem como as escolhas realizadas em outros tempos devem ser entendidos desde uma

perspectiva histórica contextualizada no espaço e no tempo. Assim, esse passado, para ser

melhor compreendido tendo em vista a superação da colonialidade e das injustiças, precisa ser

analisado em sua matriz  colonial,  violento conjunto de ideias  e práticas  hierarquizadoras,

excludentes e assassinas que moldou o mundo com dois polos excludentes e complementares,

o Norte e o Sul Global.

Por  isso,  também tomamos  como instrumento para a  realização dessas  análises,  o

conceito de lugar de fala, desenvolvido pela filósofa brasileira Djamila Ribeiro (2017), que

deve ser entendido como o ponto de partida que cada indivíduo ou grupo social toma para

compreender o mundo e construir interpretações, o que é perpassado por marcadores sociais

da diferença como por exemplo, classe, raça e gênero. Para melhor compreender os processos

narrados e analisados, é necessário então tomar consciência de que existem, para além de

experiências de diferentes indivíduos vivendo em sociedade, diferentes “[...] condições sociais

que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania.” (RIBEIRO, 2017, p.

61).  Dessa  maneira,  segundo  a  autora  as  experiências  não  podem  ser  entendidas

exclusivamente como formas individualizadas de se compreender o mundo. Nas palavras da

filósofa:

Como explica Collins, a experiência de fulana importa, sem dúvida, mas o foco é
justamente tentar  entender as  condições  sociais  que constituem o grupo do qual
fulana faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha ainda como
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grupo.  Reduzir  a  teoria  do  ponto  de  vista  feminista  e  lugar  de  fala  somente  às
vivências seria um grande erro, pois aqui existe um estudo sobre como as opressões
estruturais  impedem  que  indivíduos  de  certos  grupos  tenham  direito  a  fala,  à
humanidade. O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir
crítica  e  filosoficamente  sobre  as  consequências  do  racismo.  Inclusive,  ela  até
poderá dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência não comporta ou que ela
nunca passou por isso. E, sabemos o quanto alguns grupos adoram fazer uso dessas
pessoas. Mas o fato dessa pessoa dizer que não sentiu racismo, não faz com que, por
conta de sua localização social, ela não tenha tido menos oportunidades e direitos. A
discussão é sobretudo estrutural  e  não “pós-moderna” como os acusadores dessa
teoria gostam de afirmar (RIBEIRO, 2017, p. 67-68). 

Tal posicionamento epistemológico, que segue uma perspectiva interseccional, tomado

emprestado do feminismo negro3, campo que traz atualmente contribuições importantes para a

produção intelectual e para a busca de uma sociedade mais justa e democrática, possibilita

uma maior abertura do espaço público aos diferentes em diversos aspectos, pois, além de

garantir o direito aos subalternos de ter uma existência digna, o direito a ter voz, permite

compreender que “[...] falar a partir de lugares, é também romper com essa lógica de que

somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na

norma hegemônica sequer se pensem” (RIBEIRO, 2017, p. 84).

Verifica-se,  então  que,  ao  menos  em  suas  proposições,  a  Recuperação  Crítica  da

História,  que  é  baseada  nas  perspectivas  de  Educação  Popular  e  na  Pesquisa-Ação

Participante latino-americana, coincide com as possibilidades de trabalho para desenvolver

um ensino decolonial que estimule o engajamento dos estudantes na pesquisa da história local

a partir das memórias dos seus moradores.

No que toca especificamente ao método de trabalho com as memórias, a opção aqui

não foi tomar as entrevistas individuais, estruturadas ou semiestruturadas como a base para

fazê-las emergir. A ideia foi que elas pudessem ocorrer dependendo da situação ou de um caso

específico, se fosse necessário relatar alguma experiência completamente individual ou que de

alguma maneira acrescentasse algo ao que apareceu nos encontros. Dessa maneira opção que

guiou  o  trabalho  com  a  memória  foi  uma  metodologia  mais  livre,  a  roda  de  memória

3 Identifica-se a importância do feminismo negro e da interseccioinalidade em Carla Akorirene, para quem as
mulheres  negras  do  Sul,  historicamente,  não  estabeleciam  diferenciações  excludentes  na  luta  contra  as
opressões:  “Notemos  que  mulheres  negras,  na  condição  de  Outro,  propuseram  ação,  pensamento  e
sensibilidade interpretativa contra a ordem patriarcal racista, capitalista, sem nenhuma conivência subjetiva
com a dominação masculina. As mulheres negras escolheram lutar pelo sufrágio e pela abolição, defenderam
os homens negros e as companheiras brancas, reconhecendo que, quer seja descrito, quer seja analítico, isolado
de outras categorias de análise, o marcador gênero explica as violências sofridas pelas mulheres brancas, bem
como  a  categoria  raça  explica  o  racismo  imposto  aos  homens  negros.  A interseccionalidade  nos  mostra
mulheres negras posicionadas em avenidas longe da cisgeneridade branca heteropatriarcal. São mulheres de
cor,  lésbicas,  terceiro-mundistas,  interceptadas pelo trânsito das diferenciações,  sempre dispostos a excluir
identidades e subjetividades complexificadas, desde a colonização até a colonialidade, conforme pensam Maria
Lugones e Avtar Brah (AKOTIRENE, 2018, p. 30).
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(ASSUNÇÃO, 2017). Assim, a ideia era que nós, investigadores (eu e os estudantes), não

guiássemos o curso das falas, mas sim participássemos desse curso,  possibilitando que as

rodas se abrissem para a espontaneidade e para os afetos que surgissem entre os encontros e

as memórias que atravessassem experiências desde acontecimentos vividos coletivamente.

Pensando desde o referencial metodológico da RCH e tomando a Educação Popular

como inspiração foi que desenvolvi o trabalho que é apresentado a seguir. No decorrer das

atividades descritas articulo o que foi desenvolvido com o referencial crítico e propositivo

apresentando, no intuito de analisar o trabalho feito para que assim seja possível refletir e

teorizar a respeito da minha prática, tendo em vista, no horizonte, a decolonização das aulas

de História.

3.3 DESENHANDO A PESQUISA

Considerando  essa  perspectiva  que  pretende  desenvolver  uma  investigação-ação

coletiva,  participativa  da  História,  e  que  envolva,  engaje  os  estudantes  na  vida  de  sua

comunidade a partir  das memórias e  experiências de moradores  mais  antigos,  cabe agora

apresentar o trabalho realizado com os estudantes, a quem eu denominei para o percurso do

trabalho de  estudantes-investigadores.  Dessa maneira  eu  diferencio os  estudantes  que não

participaram do grupo de pesquisa dos que participaram, mas também os empodero como

protagonistas da pesquisa.

Em um primeiro  momento,  apresento  um desenho  inicial  de  como foi  pensado  o

trabalho, o projeto, em seus traços mais grosseiros, para depois apresentar o que de fato foi

concretizado, seguido da sua análise.

O projeto inicial começou a ser desenhado em 2018. Inicialmente pensei em realizar a

pesquisa com uma turma de C30, terceiro ano-ciclo, na nomenclatura que ainda se mantém do

período em que as escolas municipais de Porto Alegre eram organizadas por ciclos, o que

correspondente  ao  9°  ano  do  ensino  fundamental.  Entretanto,  alguns  problemas  logo

apareceram.

A ideia  era  pesquisar  a  história  do  território  a  partir  das  memórias,  mas  como

selecionar os participantes e entrevistados, tendo em vista que as residências dos estudantes

estavam espalhadas  por  um território  vasto que compreendia os  bairros  Coronel  Aparício

Borges, Vila João Pessoa e São José? A extensão do território da pesquisa foi um dos desafios

iniciais.
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A partir  de  levantamento  realizado na  escola,  com colegas,  e  também a  partir  do

levantamento bibliográfico, descobri que a história do território era marcada pela história de

ocupações irregulares, pela presença sempre constante de algumas associações de moradores

como  lugares  de  encontro  e  de  auto-organização  da  população  na  luta  por  moradia  e

infraestrutura, e pela presença de uma significativa população negra que carregava consigo a

cultura afro-gaúcha.

Assim,  logo  procurei  por  algumas  pessoas  que  apareciam na  escassa  bibliografia

encontrada e que também eram recorrentes nos relatos dos meus informantes, colegas, mães,

pais  de  estudantes.  Surgiram,  dessa  maneira,  algumas  pessoas,  lugares  e  manifestações

culturais cuja presença na pesquisa eu considerei fundamentais: o líder comunitário Antônio

Matos e as mulheres da Associação Comunitária do Campo da Tuca (ACCAT), Associação

Comunitária do Morro da Cruz (ASCOMUZ), a Sr.a Silvia e a Associação Comunitária da

Vila  São Miguel  (ACOVISM),  Baba Diba  de  Yemonja  e  a  Comunidade Terreira  Ile  Axé

Yemonja Omi Olodô, a Procissão da encenação da Via Sacra realizada na Sexta-Feira Santa

no Morro da Cruz, o Sr. Valdir e a Tribo Carnavalesca Os Comanches, o Mestre Griot, escritor

e músico Paraquedas, o Baile Funk da Tuca, os diferentes e históricos times de futebol locais,

como o Flamenguinho e a Escola de Samba Filhos de Candinha.

Parecia  muita  coisa  e  o  tempo  era  curto.  Decidi  então,  em  função  dos  escassos

registros  da  história  local,  focar  minhas  atenções  num primeiro  momento  na  história  da

ocupação desse território o que seria base para estudos futuros.  Esse trabalho deveria ser

iniciado  no  mestrado  e  se  desdobraria  por  temáticas,  nos  anos  seguintes,  tratando  das

religiosidades, das musicalidades,  da história ambiental  e assim por diante,  o que poderia

gerar  ao  longo  do  tempo  um  acervo  de  memórias  locais  bem  como  um  trabalho

interdisciplinar mais sistemático com outros professores e professoras da escola.

Decidido o recorte inicial, a história da ocupação do território, o outro passo foi entrar

em contato com as lideranças das associações comunitárias. A ideia era percorrer o território

com os  estudantes,  observando-o atentamente  e  fotografando lugares,  buscar  pessoas  que

poderiam ser referência para a história local, realizar atividades de memória nas associações e

buscar fotografias e outros registros documentais com os moradores, nas associações e em

outros acervos.  Assim,  o trabalho consistiria  em percorrer  o território e mapear  lugares e

pessoas que poderiam contribuir com a pesquisa.

Foi  pensada  uma  parceria  com a  professora  de  Geografia  da  escola  para  que  se

realizasse uma oficina de cartografia, leitura e produção de mapas, para que os estudantes-

investigadores  criassem  mapas  sentimentais  do  território  da  pesquisa  que  pudesse  ser
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alimentado  com  as  informações  que  surgissem  dos  encontros  do  grupo,  das  rodas  de

memórias  e  das  leituras  dos  documentos  analisados.  Uma  combinação  prévia  com  a

professora e com a coordenação pedagógica foi feita. Faltava combinar o dia e o horário tendo

em vista que ela tinha muitos períodos com estudantes na escola de manhã e de tarde.

Mas como fazer essa pesquisa no turno da aula, de manhã, se eu tinha por semana três

períodos, dois em um dia e um em outro com cada turma e assim compartilhava as turmas no

turno  com  outras  disciplinas?  A opção  por  um  trabalho  realizado  em  conjunto  a  outras

disciplinas, o que seria ideal, possibilitando uma interdisciplinaridade e que eu usasse uma

manhã inteira para uma saída, logo pareceu impossível naquele momento tendo em vista a

estrutura do currículo escolar,  fragmentado como,  via  de  regra,  é  nas  escolas  do país.  O

diretor da escola lembrou que até pouco tempo havia os projetos realizados pelos professores

com estudantes no turno inverso, e que se não fossem cancelados nessa gestão, o trabalho de

pesquisa da história local poderia muito bem estar entre esses projetos4.

Optei  então por realizar  encontros no turno inverso,  mesmo não havendo mais os

projetos. Eu trabalhei mais horas na escola sem que houvesse remuneração para isso. Mas

como fazer esse trabalho com uma turma se muitos estudantes precisavam ficar em casa para

cuidar dos irmãos ou de familiares mais velhos? Se muitos estudantes realizavam cursos e

atividades esportivas ou como os oferecidos pelas instituições públicas e público-privadas

vinculadas à assistência social e socioeducacional no turno inverso? A solução foi criar um

grupo de pesquisa com estudantes de diferentes turmas e nos reuníamos no turno inverso,

durante a tarde, para realizar as atividades da pesquisa.

Contudo,  se  o  objetivo  do  trabalho  era  promover  a  decolonização  das  aulas  de

História, como relacionar o que seria feito no turno inverso com as aulas que ocorriam no

turno da manhã? Decidi então desenvolver atividades que pudessem se complementar. No

turno da manhã realizei atividades com todos os estudantes das turmas envolvidas, e a tarde

com o grupo de pesquisa, atividades específicas relacionadas diretamente ao planejamento e a

avaliação do que seria realizado nas entrevistas. Assim, haveria a comunicação entre aqueles

que  participaram das  rodas  de  memórias  e  aqueles  que  não  as  realizaram.  Se  surgissem

oportunidades, rodas poderiam ocorrer no turno da manhã com um número maior de pessoas.

Mesmo imaginando as dificuldades no desenvolvimento de uma investigação sobre a

aprendizagem com um número  grande  de  estudantes,  eu  não  poderia  deixar  fora  de  um

processo que considerava bastante significativo um grupo de estudantes que se relacionavam

4 Dentre os projetos existentes na escola e na rede antes de serem extintos estavam: Capoeira, Futsal, Vôlei,
Robótica, Artes visuais, Grêmio estudantil (que continuou com dificuldades), Música, Educação Ambiental, o
Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU), entre outros.
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cotidianamente dentro e fora da escola: a ideia de realizar a pesquisa somente com estudantes

de uma turma já se espalhava entre as outras e provocava descontentamento. Por isso, optei

por promover a pesquisa com estudantes das três turmas de C20 e das três de C30 com que

trabalhava. A participação ocorreria por adesão ao convite e, se houvesse um número muito

grande de interessados, eu me sentaria com a coordenação pedagógica para decidir os critérios

de participação. Isso também por que eu já pensava na possibilidade de dar continuidade ao

trabalho de pesquisa após a conclusão do mestrado, o que poderia ser facilitado, após a saída

dos estudantes de C30, com a integração constante entre C30 e C20 no grupo de pesquisa, o

que seria renovado no ano seguinte.

Por fim, foram 33 os estudantes que participaram diretamente da pesquisa, indo às

reuniões do grupo e colaborando de alguma forma, sendo 21 estudantes das três C20 e 12 das

três C30, com idades entre12 e 17 anos.

Mas que conteúdos poderiam ser trabalhados nas aulas de História que se relacionam

com a pesquisa da história local? Como o currículo de História na escola era ainda aquele

currículo cronológico e que seguia a temporalização quadripartite de matriz europeia, decidi

então  seguir  esse  caminho,  mas  em  alguns  momentos  promovendo  deslocamentos  e

aproximações temáticas no intuito de romper com a linearidade ao pensar o passado desde os

problemas do presente e também relacionar acontecimentos e permanências, tais como formas

de violência e resistências de épocas diferentes. Alguns recursos para isso foram o samba

enredo e o desfile da Escola de Samba Mangueira, as animações  Uma História de Amor e

Fúria e A História das Coisas, entre outros, tais como músicas, poemas e discussões acerca

de acontecimentos do momento.

Assim, com as turmas de C20 (8° ano), trabalhei questões relacionadas à presença

negra no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. A abordagem em sala de aula, focou

não somente na escravidão, mas também nas formas de lutas, resistências e existências dessa

população, bem como na história indígena e suas diferentes manifestações culturais no Brasil

até o século XIX, relacionando com a situação dessa população no passado recente e no

presente, em termos de continuidade do racismo e da branquitude, o que foi compreendido

também em seu aspecto estrutural, de suas diferentes formas de lutas e manifestações políticas

e culturais. Outra temática abordada percebida como relevante no sentido de dialogar com a

história local foi  a da história do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre em seus diversos

aspectos (Quadro 1).

Já com as turmas de C30 (9° ano) os conteúdos trabalhados estavam centrados no

percurso  do  século  XX,  e  assim  pude  relacionar  mais  diretamente  os  processos  de
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urbanização, migração interna e periferização urbana, as desigualdades sociais intensificadas

com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, principalmente a partir dos anos 1960 com a

ditadura;  as  diferentes  formas  de  lutas  e  organizações  promovidos  pelos  diferentes

movimentos sociais  que atuaram no país ao longo do século XX e as heranças coloniais,

tratadas  aqui  desde  a  perspectiva  da  colonialidade,  que  incidiram e  continuam incidindo

violentamente  sobre  grande  parcela  da  população  brasileira,  latino-americana,  africana  e

asiática (Quadro 2).

Nos quadros a seguir são apresentados os conteúdos escolhidos para serem trabalhados

entre  o segundo e o  terceiro  trimestre  com os  8°s  e  os  9°s  anos,  período que realizei  o

trabalho, destacando os temas mais próximos do que poderia aparecer na pesquisa da história

local,  pensados  a  partir  de  levantamento  bibliográfico  inicial.  São  indicados  também  os

recursos  usados  para  as  aulas  no  turno  da  manhã  e  as  saídas  a  campo,  previamente

programadas, realizadas com cada ano-ciclo.
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Quadro 1 - Conteúdos trabalhados com as turmas de C20 entre o 2° e o 3° trimestre de 2019

C20 (8° ano)

Conteúdos:
 A América Latina e o Brasil Colonial;
 A presença negra no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre:
- escravidão
- formas de luta e resistências
- manifestações culturais
 Independências na América Latina e manutenção da colonialidade.
A Revolução Industrial
O Brasil no século XIX:
- Império do Brasil.
- A abolição da escravidão.
- A proclamação da República e a construção de uma nova cidadania.

Materiais utilizados:
- Vídeo e texto da palestra Os perigos de uma história única, de Chimamanda Ngozi 

Adichie, de 2009, que trata dos preconceitos e estigmas produzidos por narrativas 
únicas sobre pessoas, povos, culturas, países e continentes.

- Letra, música e vídeo clipe de Boa Esperança, do rapper paulista Emicida, de 2015, 
que trata do passado colonial que se faz presente ainda, principalmente para a 
população negra e periférica das grandes cidades brasileiras.

- Capítulos do livro Pessoas comuns, histórias incríveis: a construção da liberdade na 
sociedade sul-rio-grandense (SILVA, et al., 2017)

- Poemas de Oliveira Silveira (2012)

Saída a campo:
Territórios negros de Porto Alegre: Praça do Tambor, Rua da Praia, Igreja das Dores, 

Praça da Alfândega, Mercado Público e Quilombo do Areal.

Relações possíveis:
- Territorialização e desterritorialização da população negra desde a diáspora, passando 

pelas migrações internas e remoções urbanas.
- Racismo e branquitude.
- Formas de existência e resistência: quilombos, associações negras e comunitárias nas 

periferias, oralidade, religiosidades e musicalidades.

Aberturas interdisciplinares:
- Geografia: espaço, lugar e território
- Língua Portuguesa: poesia.

Fonte: Elaboração do autor.
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Quadro 2 - Conteúdos trabalhados com as turmas de C20 entre o 2° e o 3° trimestre de 2019

C30 (9° ano)

Conteúdos:
 Segunda Guerra Mundial;
 Guerra Fria;
 Hegemonia estadunidense e as contradições do capitalismo na segunda metade do século
XX.
 História do Brasil:

- Redemocratização (décadas de 40, 50 e 60)
- Capitalismo e desigualdades
- Urbanização e periferização
- Perspectivas de mudanças
- Golpe de 1964 e Ditadura civil-militar
- Movimentos sociais e redemocratização.

Materiais utilizados:
- Texto da palestra Os perigos de uma história única, de Chimamanda Ngozi Adichie, de 

2009, que trata dos preconceitos e estigmas produzidos por narrativas únicas sobre pessoas,
povos, culturas, países e continentes (trabalhado com maior profundidade no ano anterior e
retomado agora).

- Documentário A História das coisas, de Louis Fox e Annie Leonard, de 2007, que trata do
sistema de produção, consumo, geração de riquezas e explorações em escala global.

- Letra e música de Saudosa Maloca de Adoniran Barbosa, de 1955, que trata da demolição 
das malocas e cortiços nas regiões centrais e da expulsão de seus moradores para as 
periferias das cidades.

- Poemas diversos de Sérgio Vaz (2011; 2013; 2016) que tratam das dificuldades e das 
alegrias da vida na periferia de São Paulo.

Saída a campo:
- Visita guiada ao Arquivo Histórico Municipal de Porto Alegre Moysés Vellinho

Relações possíveis:
- Territorialização e desterritorialização da população negra desde a diáspora, passando pelas

migrações internas e remoções urbanas.
- A violência e as desigualdades impostas pelo capitalismo, gerando êxodo rural, remoções 

urbanas, a periferização e a favelização.
- Formas de existência e resistência: movimentos sociais urbanos, quilombos, associações 

negras e comunitárias nas periferias, oralidade, religiosidades e musicalidades.

Aberturas interdisciplinares:
- Geografia: espaço, lugar e território
- Ciências: ambiente, consumo e lixo.
- Língua Portuguesa: poesia.

Fonte: Elaboração do autor.

Além desses conteúdos, a pesquisa com os estudantes-investigadores e os moradores

do território promoveria um levantamento de temáticas e conteúdos a serem estudados em
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sala de aula, tanto de maneira relativamente autônoma como também, e fundamentalmente

relacionando-os aos conteúdos previamente estipulados para cada ano-ciclo.

A  minha  avaliação  de  todo  o  trabalho  realizado  seria  feita  através  de  alguns

instrumentos:  análise  dos  registros  gravados  e  escritos  da  participação  dos  estudantes-

investigadores nas rodas de memórias e nos encontros do grupo de pesquisa criado; análise

dos  cadernos  de  campo  dos  estudantes-investigadores;  observação,  registro  e  análise  das

intervenções dos estudantes-investigadores nas aulas de história, quando os temas emergentes

da pesquisa transpassassem os temas e conteúdos das aulas de história.

Importante  destacar,  que na escola,  desde 2018,  havia  a  proposição de se realizar

algumas mudanças curriculares, o que começou a ser realizado através de estudos e debates

em diversas reuniões ao longo do ano e que prosseguiram no ano seguinte e que giravam em

torno de um ensino mais significativo e mais vinculado, tanto à realidade local, o que era

debatido desde a perspectiva da Educação Popular e da Educação para as relações étnico-

raciais, como às demandas do contexto, o que era motivado pelo movimento ultraconservador

que se espalhava pelo Brasil  e assombrava,  ano após ano,  a perspectiva de educadores  e

educadoras em todo o país e que era percebido em Porto Alegre.  Nesse sentido,  algumas

transformações já eram realizadas, o que não foi completamente bem recebido por todas as

pessoas que trabalhavam na escola.

Na perspectiva de uma educação para as relações étnico-raciais, Direção, Coordenação

e parte do grupo de professores e professoras desenvolveram reflexões e atividades, além de

participaram de diversos projetos pedagógicos e culturais em parceria com outras instituições,

entre os quais alguns podem ser destacados aqui pela direta relação que é possível ser feita

com a temática deste trabalho de pesquisa.

O Novembro Negro foi um projeto realizado na escola nos anos de 2018 e 2019 com

ampla  participação  de  educadores  e  educadores  e  dos  estudantes  de  todas  as  séries,  mas

sobretudo das séries finais a partir de um grupo de discussão sobre raça e racismo, e contou

com a presença de palestrantes, debatedores, poetas e músicos, tais como o babalorixá Baba

Diba de Yemonja que tratou da religiosidade e da saúde da população afro-brasileira; e do

líder  comunitário  e  histórico  militante  do  Movimento  Negro  Unificado  em Porto  Alegre

Antônio Matos, ambos em 2018, e dos Poetas Vivos, da rapper e educadora Negra Jaque  em

2019, do poeta Marcelo Martins Silva, entre outras pessoas e grupos.

No ano de 2019, a escola participou da 12ª FestiPoa Literária, evento independente

organizado por um coletivo de agentes culturais que reúne todos os anos escritores, artistas e

pensadores  numa  programação  de  debates,  palestras,  encontros  com  escolas,  sessões  de
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cinema,  apresentações  artísticas  e  lançamentos  de  livros.  Com  estudantes  do  grêmio

estudantil,  o que incluía estudantes das turmas com quem trabalhava,  fomos à palestra de

abertura do evento realizada no Salão de Atos da UFRGS e que contou com as filósofas

Djamila Ribeiro (2017) e Sueli Carneiro, importantes intelectuais e militantes do movimento

negro brasileiro.

Nesse  mesmo evento,  participamos  também de  um encontro  cultural  realizado  na

EMEF Morro da Cruz que contou com as participações dos poetas Sérgio Vaz, cujos poemas

trabalhamos nas aulas de História e Língua Portuguesa, e Luna Vitrolira, até aquele momento

desconhecida  por  nós.  Na  ocasião,  o  Grêmio  Estudantil  da  Escola  Marcírio  realizou

entrevistas com alguns dos participantes.

A proposta da atividade realizada nas aulas de História e Língua Portuguesa era que os

estudantes lessem poemas de Sérgio Vaz e expressassem o que sentiram de forma livre. Assim

foram produzidos  cartazes,  vídeos,  desenhos,  poesias,  textos  e  até  uma camiseta  com um

poema do poeta paulista:

Proibido
de andar sobre a água

agora ele nada na terra. (VAZ, 2013, p. 105)

As diferentes temáticas abordadas pelo autor colocam em cena a vida na periferia de

São Paulo, mas também dialogam com a realidade de diferentes periferias brasileiras, tratando

de diferentes formas de violência, do abandono, da morte, mas também das lutas, dos sonhos

e das possibilidades de se plantar e ver nascerem flores em meio a vida dura das metrópoles

brasileiras.

Figura 1 - O poeta Sérgio Vaz sendo entrevistado por 
Yandra para o Jornal do Marcírio em evento da 
FestPoa Literária na EMEF Morro da Cruz em 2019

Figura 2 - Katrine entrevistando para o Jornal do 
Marcírio a poeta Lira Vitrolira em evento da 
FestPoa Literária na EMEF Morro da Cruz em 2019
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 Fonte: Da pesquisa.                                                       Fonte: Da pesquisa.

O horizonte  que  se  abria  desde  essas  movimentações  era  de,  nos  anos  seguintes,

intensificarmos  os  debates  e  promovermos  maiores  reflexões  e  atividades  acerca  das

diferentes manifestações da cultura popular e, mais especificamente, daquilo que vem sendo

tratado como uma cultura periférica, valorizando-a e trazendo-a para a escola a partir das

diferentes  disciplinas  e das experiências  dos estudantes e da comunidade de acolhida.  As

narrativas  hegemônicas  presentes  na educação escolar  brasileira  e  sul-rio-grandense eram,

dessas e de outras maneiras, cada vez mais questionadas na Escola Marcírio.

Outra possibilidade que surgiu nas reuniões pedagógicas, mas também em conversas

na biblioteca, com a coordenação, em almoços e nos corredores, era a de retomar as reflexões

e algumas atividades que eram realizadas na rede municipal de ensino de Porto Alegre na

época da Escola Cidadã, desenvolvendo algo como a pesquisa socioantropológica no intuito

de  aproximar a  cultura  escolar  da  comunidade de acolhida e  para  servir  de guia  para  os

processos  de  ensino  e  aprendizado.  Para  tanto,  eram  fundamentais,  não  só  a  adesão  de

diversos  professores  e  professoras,  o  que  era  notório,  como  também  as  movimentações

realizadas tanto pelo Grêmio Estudantil da Escola Marcírio, que até 2018 era coordenado pelo

professor de Ciências e que em 2019 passou a ser coordenado também pela coordenadora

pedagógica da escola, como pelo Grupo de Pesquisa da História da Comunidade da Escola

Marcírio, que surgiu entre finais de 2018 e 2019 para a realização dessa pesquisa de mestrado

e que, devido a boa recepção que teve na comunidade e com parcela do grupo de professores,

parecia ter continuidade no ano seguinte.

A partir dessas movimentações iniciais, tratei de elaborar um roteiro de trabalho:

a) identificação do território geográfico de pesquisa e busca por bibliografia e maiores

informações a seu respeito;

b) sondagem de como os estudantes de C20 e C30 viam o território e o viviam;

c) pesquisa  com os  estudantes  em sites  de  notícias  sobre  o  que  era  informado  a

respeito do território;

d) formação de um grupo de pesquisa com estudantes das três turmas de C20 e das

três de C30, por adesão;

e) entrega dos termos de consentimento e assentimento para os estudantes levarem

para  casa  e  trazerem  de  volta  com  a  autorização  de  um  adulto  responsável

(APÊNDICES A e B);

f) combinação de dias e horários para a realização de reuniões;
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g) nas reuniões: 

-  elaboração  coletiva  de  um  projeto  de  pesquisa  da  história  local,  contendo

justificativa, problema e métodos de trabalho.

- sugestões de lugares para realização de visitas exploratórias.

- organização de grupos para saídas exploratórias e rodas de memórias.

h) visitas exploratórias a lugares e eventos locais.

i) nas  aulas  e  nas  reuniões:  leitura  de  textos  (ou  trechos  de  textos)  teóricos,

jornalísticos, historiográficos para a reflexão sobre aspectos da realidade estudada.

j) análise de documentos, nas aulas de História, a partir de visita guiada ao Arquivo

Histórico  Municipal  de  Porto  Alegre  Moysés  Vellinho,  além  de  fotografias  e

documentos guardados e disponibilizados por moradores (familiares e amigos dos

estudantes) e em diferentes instituições, dos bairros, e de bibliografia que trata da

história da cidade.

k) realização de oficinas:

- para a prática de História Oral e de sensibilização para a realização das Rodas de

Memórias,

- para o uso de smartphones e microfones simples para a realização dos registros de

imagens e vídeos;

- de edição e publicação de vídeos,

 - de leitura e criação de mapas afetivos em parceria com a professora de geografia,

l) planejamento das rodas de memórias a serem realizadas com pequenos grupos de

estudantes  e  moradores  nos  espaços  escolhidos  e  entrevistas  individuais  se

necessário  aprofundar  alguma temática.  Os  lugares  enfim definidos  para  serem

usados para as rodas de memórias foram:

-  as  visitas  aos  lugares  ocorreriam em pequenos  grupos  em diferentes  dias  da

semana, principalmente no turno inverso das aulas dos estudantes envolvidos,

- dependendo do lugar visitado, a provocação para que as memórias emerjam serão

diferentes, pensadas para cada local e combinadas em reunião anterior com os

estudantes envolvidos;

m) transcrição das rodas, em parte pelos estudantes-investigadores, e na totalidade por

mim;

n) sistematização  das  Experiências  a  partir  dos  diferentes  registros  realizados  nos

cadernos  de  campo e  através  dos  vídeos.  Novos  registros  são  feitos.  Todos  os
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grupos  trocariam  experiências  das  rodas  e  entrevistas  individuais  das  quais

participaram, novamente registrando os novos aprendizados;

o) busca,  junto aos entrevistados e outros moradores e associações, de documentos

diversos,  pessoais,  tais  como  fotografias,  objetos  e  registros  diferentes  para  a

criação das narrativas históricas;

p) seleção de trechos para análise, para comparação com documentos escritos e para a

realização de vídeo(s) de divulgação da história local;

q) todos os conhecimentos aprendidos seriam cruzados com o que havia sido estudado

e discutido nas aulas de história sobre a história de Porto Alegre, do Brasil e do

Mundo.

A partir desse desenho inicial comecei a pensar em um método para a escolha de quem

participaria das Rodas de Memórias. Pensei em realizar levantamento com as turmas, com a

ajuda dos professores, buscando saber se os familiares dos estudantes aceitariam participar

dos encontros. Pensei também na possibilidade de fazermos um levantamento participativo,

que  seria  realizado  através  de  percursos  e  conversas  com  moradores  do  bairro  e

frequentadores dos espaços tomados como lugares de convivências locais buscando pessoas

que fossem identificadas como referências para a história da comunidade.

Se, inicialmente, eu pensava em manter rodas de memórias na Comunidade Terreira

Ilê  Asé  Yemonjá  Omi  Olodo,  na  Associação  Comunitária  do  Morro  da  Cruz

(ASCOMUZ),  na  Associação  de  Moradores  da  Chácara  do  Primeiro,  na  Associação

Comunitária da Vila São Miguel (ACOVISMI) e em casas de alguns moradores cujas

visitas já tínhamos confirmadas, como na de um dos fundadores do time Flamenguinho e na

quadra  da  Tribo  Carnavalesca  Comanches,  entre  outros  lugares,  o  pouco  tempo,  as

inúmeras atividades realizadas na Escola Marcírio e o tenso processo eleitoral para a escolha

de uma nova direção para as escolas da rede, acabaram por se tornar enormes empecilhos para

tal. Por fim, deixei mais ou menos combinado com todos os envolvidos que seguiríamos a

pesquisa no ano de 2020, mas para o seu início, o que seria realizado dentro do prazo dessa

dissertação, trabalharíamos a partir das associações comunitárias.

Dessa forma o  trabalho nesse  primeiro  momento  da  pesquisa  se  realizou em dois

movimentos. O primeiro se deu pelo contato com lideranças das associações comunitárias e

por meio delas, propomos reunir pessoas que pudessem participar das rodas de memórias.

Como a ideia das rodas partia do pressuposto que pessoas que já se conhecem falam com mais

liberdade a respeito do passado, não precisaríamos realizar atividades para “quebrar o gelo”

nos encontros, economizando tempo.
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O segundo movimento foi o de realizar visitas exploratórias e identificar lugares e

eventos no território com os estudantes-investigadores, afim de conhecer seus organizadores e

participantes, verificar se podíamos contar com eles para a realização da pesquisa em algum

momento e também com o objetivo de conhecer melhor as diferentes manifestações culturais

locais.
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4 PESQUISANDO COM OS ESTUDANTES

Ao iniciar a pesquisa com os estudantes, tratei de verificar com eles o que pensavam a

respeito do lugar onde moravam. Nesse momento, vieram não somente os nomes dos bairros,

Coronel Aparício Borges, São José e Vila João Pessoa,  mas também nomes de territórios

inseridos  no  bairro,  como o  Campo  da  Tuca  (ou  Tuka  como alguns  fizeram questão  de

enfatizar, por que é o nome do Baile1 e também por que assim aparece nos bonés usados por

alguns estudantes e em algumas  pichações), Coreia, Bombeiros, Represa, Baixada, Capão,

Morro  da  Cruz,  entre  outros  lugares.  Entre  as  palavras  e  termos  recorrentes  usados  para

caracterizar esse território, apareceram: lugar tranquilo, lugar perigoso, violento, sujo, lugar

onde as pessoas se ajudam, lugar onde as pessoas só pensam nelas mesmas. Ou seja, a visão a

respeito do território era bastante diversa.

Em  outra  aula,  na  sala  de  informática,  pedi  a  eles  que  em  pequenos  grupos

pesquisassem notícias, escolhendo duas ou três entre as primeiras que aparecessem, a respeito

de  como  os  bairros  e  esses  outros  territórios  eram  representados,  como  esses  lugares

apareciam  nas  notícias.  A pesquisa  deveria  ser  feita  em  diferentes  portais  de  notícias

conhecidos por todos, e os estudantes deveriam registrar em seus cadernos as manchetes, as

datas  das  publicações,  as  fontes  das  pesquisas  e  escrever  pequenos  resumos  do  que  era

narrado em cada uma das reportagens escolhidas. Feito isso, listamos em um quadro os temas

que apareceram nas pesquisas. Os resultados pareceram surpreendentes para a maioria, mas

não para mim que já havia feito a pesquisa em casa. Uma minoria de notícias tratava de

acontecimentos  positivos,  enquanto  a  grande  maioria  mostrava  acontecimentos  negativos,

como  assassinatos,  perseguições,  prisões,  tráfico,  falta  d’água,  incêndios,  desabamentos2,

como aparece nas imagens da Figura 3.

1 Aqui se trata do Baile Funk da Tuka, casa de shows local muito frequentada por moradores e pessoas de outros
bairros da cidade, sendo descrita em sua página oficial no Facebook como “a maior casa noturna no segmento
como sendo o palco do funk no estado e também um point onde milhares de pessoas curtem aos finais de
semana e véspera de feriado e sua lotação é constante”. Ver:  https://www.facebook.com/Baile-Funk-da-Tuka-
121561904659218/ . Acesso em 10 maio 2019.

2 Entre as primeiras notícias encontradas, pode-se citar: “Pais protestam contra fechamento de creche no bairro
Partenon” (19/11/2018), “Homem é morto a tiros na Vila João Pessoa, em Porto Alegre” (03/02/2019), “BM
apreende  arsenal  e  drogas  em casa  no  Campo  da  Tuca,  em Porto  Alegre”  (11/10/2018),  “Mulher  morre
soterrada no bairro São José, em Porto Alegre” (08/06/2017), todas do portal da Zero Hora, disponíveis em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br ; Encontramos também “Motorista de aplicativo é morto dentro de carro na
Tuca”  (15/08/2018),  “Polícia  relata  ‘golpe  de  estado’ para  tomada  de  poder  no  tráfico  de  Porto  Alegre”
(30/11/2018), entre outros, no portal do Correio do Povo, disponíveis em: https://www.correiodopovo.com.br .
No portal GaúchaZH, entre as notícias que não tratam de violência encontramos: “Dezesseis meninas da Zona
Leste terão debut dos sonhos graças à iniciativa de PMs” (23/05/2014), “Atraídos pelo embalo do funk, jovens
de classe alta frequentam bailes em morros e vilas de Porto Alegre” (02/01/2013).

https://www.correiodopovo.com.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/
https://www.facebook.com/Baile-Funk-da-Tuka-121561904659218/
https://www.facebook.com/Baile-Funk-da-Tuka-121561904659218/
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Figura 3 - Montagem com manchetes dos portais de notícias pesquisados

Fonte: Elaboração do autor.

Na  aula  seguinte,  antes  de  retomar  os  resultados  das  pesquisas,  algumas  delas

terminadas em casa, apresentei para as turmas o vídeo, legendado, da palestra intitulada  O

Perigo de Uma História Única, de Chimamanda Ngozi Adichie (2009), acompanhado de sua

transcrição3,  que foi entregue a todos os estudantes. Na palestra, a escritora parte de suas

experiências como mulher negra nigeriana que começou a ler ainda em seu país de origem

com a literatura ocidental e reflete sobre os problemas dessa formação inicial como leitora.

Mais tarde, após conhecer escritores africanos, as coisas começaram a mudar: ela descobriu os

problemas da história única, aquela que apresenta apenas uma versão sobre um grupo social,

um lugar.  Na palestra,  após  narrar  uma série  de  experiências  desagradáveis  de  sua  vida,

incluindo quando viveu nos Estados Unidos, a autora é taxativa:

Todas  essas  histórias  fazem de  mim quem eu  sou.  Mas  insistir  somente  nessas
histórias  negativas  é  superficializar  minha  experiência  e  negligenciar  as  muitas
outras histórias que me formaram. A “única história cria estereótipos”. E o problema

3 O vídeo e a sua transcrição podem ser encontrados em: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt .

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt
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com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos.
Eles fazem uma história tornar-se a única história (ADICHIE, 2009).

E apresenta uma sugestão para resolver o problema:

Histórias  importam.  Muitas  histórias  importam.  Histórias  têm  sido  usadas  para
expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar
e  humanizar.  Histórias  podem  destruir  a  dignidade  de  um  povo,  mas  histórias
também podem reparar  essa dignidade  perdida.  [...]  Quando nós rejeitamos uma
única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum
lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. (ADICHIE, 2009).

Após  assistirmos  ao  vídeo,  poucos  estudantes  manifestaram  terem  entendido

integralmente  sua  fala.  Sugeri,  então,  a  leitura  de  sua  transcrição  e  após  realizei  alguns

questionamentos:

a) para Chimamanda, quais os perigos de uma história única?

b) você consegue identificar outras situações em nossa realidade onde se conta

uma história única?

c) o que a autora sugere para resolver os problemas?

As respostas, escritas e depois compartilhadas e debatidas nas turmas foram taxativas:

— A história única gera preconceito.
— Ela cria estereótipo.
— Estigmatização.
—  É  igual  quando  o  ‘K’ (o  nome  do  colega  que  já  se  formou  foi  retirado

propositalmente  nessa  transcrição),  ano  passado,  na  reunião  da  semana  da
consciência negra, disse que por ser negro foi parado pela polícia quando corria
para pegar o ônibus para o trabalho e o colega de trabalho não foi por que era
branco.

—  Porque  a  pessoa  mora  na  Vila  tem gente  que  acha  que  é  tudo  maloqueiro,
vagabundo, bandido.

Nas três turmas, seguindo Chimamanda, as soluções foram muito semelhantes:

— A gente tem que conhecer outras histórias das pessoas.
— É tipo a história da África, todo mundo acha que lá só tem pobreza, mas a gente

viu na aula de Geografia que lá tem muito mais que pobreza.
— Eu achava que a África era um país
— Tem que conhecer a verdade.
— Tem que contar outras histórias.

E qual a relação entre isso que a Chimamanda fala e a pesquisa que a gente fez sobre o

bairro? O que podemos aprender a partir dessa pesquisa? 

Alguns estudantes afirmaram que nada do que aparecia ali era mentira. Outros, porém,

lembraram do aprendizado anterior:
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— Saquei!
— Entendi! É tipo o que a Chimamanda fala sobre a história única
— Os jornais só mostram que na Vila tem violência, acontecimento ruim, mas não é 

só isso que acontece aqui.  - Lembrou Stefani, uma estudante que visitou comigo
e outras colegas uma ação social promovida pela Associação de Moradores do 
Campo da Tuca algumas semanas antes.

— As coisas boas que acontecem na periferia os jornais não mostram.
— Então a gente tem que contar outras histórias sobre o bairro.

Que  outras  histórias?  Que  coisas  boas  que  acontecem aqui?  Começamos  então  a

lembrar de outros acontecimentos e práticas locais: as festas, a procissão de Páscoa do Morro

da Cruz, o hábito de muitos habitantes de ajudar os vizinhos, o samba, a tranquilidade de

morar naquele bairro, as boas escolas da região, o Baile da Tuca…

— O baile da Tuca? Só vai maloquero lá!
— Não é verdade!

Parecia  haver  alguns  preconceitos  culturais  circulando  entre  a  turma,  o  que

demonstrava  para  mim  que  o  caminho  era  esse  mesmo:  refletir  sobre  a  construção  dos

estereótipos.

Nada do que aparecia nos jornais era negado nas conversas. O problema era que sobre

os bairros, o que era contado era uma história única, uma história de violência e pobreza. E

ficava claro para mim que isso deixou a grande maioria dos estudantes descontentes. O que

fazer?

— Vamos contar outras histórias!
— Por que a gente não cria um blog?
— Dá pra fazer uma página no Facebook.

4.1 CONHECENDO MELHOR O TERRITÓRIO

No primeiro encontro com os estudantes-investigadores busquei  apresentar ao grupo

informações, dados a respeito do território da pesquisa, que é onde moram os estudantes da

Escola Marcírio.  A Escola está localizada no bairro Coronel Aparício Borges,  mas recebe

também estudantes dos bairros São José e Vila João Pessoa, ambos no Partenon, macrorregião

administrativa do Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre (Figura 4).
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Figura 4 - Mapa de Porto Alegre com a identificação do Centro Histórico e do território pesquisado

Fonte: Adaptado de ObservaPoa (2010).
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Figura 5 - Mapa com a localização da Escola Marcírio e os limites dos bairros Coronel Aparício Borges, 
São José e Vila João Pessoa

Fonte: Adaptado de ObservaPoa (2010).

O território é conhecido por estar em uma região considerada periférica na cidade de

Porto Alegre. É conhecido pela violência, pela exclusão e estigmatização de seus moradores.

Entretanto,  como  se  observa  no  mapa  da  Figura  4,  o  território  da  pesquisa  não  fica

geograficamente na periferia espacial de Porto Alegre. Isso por que periferia é aqui entendida,

conforme já foi tratado,  como a condição socioespacial  da pobreza urbana,  o negativo da

urbanização (BURGOS, 2008). Historicamente, a ocupação de Porto Alegre iniciou pelo Rio
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Guaíba  onde hoje  é  o  Centro  Histórico,  expandindo-se  em direção contrária  ao  rio,  para

nordeste, leste, sudeste e sul. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e organizados pelo ObservaPoa (2010), os bairros que estão na região Partenon do OP

(Figura 5) estão entre os que em média, tem menor renda, em salários mínimos, por domicílio

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Rendimentos médios dos responsáveis por domicílio em salários mínimos nos bairros de Porto 
Alegre

Bairro Indicador Bairro Indicador Bairro Indicador
1 Pedra Redonda 18,24 29 Centro Histórico 6,43 56 Belém Novo 3,51
2 Três Figueiras 17,67 30 Espírito Santo 6,37 57 Santa Tereza 3,48
3 Bela Vista 17,57 31 Floresta 5,96 58 Jardim Floresta 3,44
4 Moinhos de Vento 16,04 32 Vila Ipiranga 5,93 59 Morro Santana 3,41
5 Jardim Isabel 14,57 33 Cidade Baixa 5,91 60 Passo das Pedras 3,39
6 Chácara das Pedras 12,69 34 Guarujá 5,82 61 Vila Nova 3,31
7 Mont 'Serrat 12,50 35 Teresópolis 5,77 62 Hípica 3,25
8 Boa Vista 11,98 36 Cristo Redentor 5,69 63 Vila João Pessoa 3,22
9 Rio Branco 11,97 37 Passo D'Areia 5,68 64 Rubem Berta 3,04

10 Vila Assunção 11,13 38 Azenha 5,63 65 Ponta Grossa 2,90
11 Higienópolis 10,74 39 Jardim São Pedro 5,58 66 Bom Jesus 2,71
12 Petrópolis 10,69 40 Medianeira 5,35 67 Sarandi 2,64
13 Independência 9,87  - Porto Alegre 5,29 68 Cel. Aparício Borges 2,58
14 Auxiliadora 9,76 41 Cristal 5,26 69 Agronomia 2,51
15 Jardim Lindóia 9,54 42 Santo Antônio 5,23 70 Anchieta 2,49
16 Tristeza 9,44 43 Nonoai 5,11 71 Campo Novo 2,38
17 Farroupilha 8,90 44 Glória 4,70 72 Lageado 2,37
18 Menino Deus 8,73 45 Santa Maria Goretti 4,41 73 Belém Velho 2,31
19 Vila Conceição 8,70 46 Jardim Sabará 4,32 74 São José 2,22
20 Bom Fim 7,67 47 São Geraldo 4,31 75 Cascata 2,18
21 Santa Cecília 7,59 48 São Sebastião 4,24 76 Lami 2,15
22 Jardim Botânico 7,45 49 Partenon 4,14 77 Restinga 2,10
23 Praia de Belas 7,17 50 Camaquã 4,12 78 Farrapos 2,03
24 Santana 7,10 51 Vila Jardim 3,95 79 Arquipélago 2,03
25 São João 6,62 52 Cavalhada 3,93 80 Lomba do Pinheiro 1,96
26 Jardim do Salso 6,55 53 Humaitá 3,90 81 Chapéu do Sol 1,75
27 Ipanema 6,53 54 Jardim Carvalho 3,55 82 Mário Quintana 1,68
28 Jardim Itu 6,43 55 Navegantes 3,53 83 Serraria 1,54

Fonte: IBGE/ObservaPoa (2010). 
Nota: Nos dados publicados não constam informações sobre os bairros criados a partir de 2010.

A região está também entre as mais populosas do município de Porto Alegre, com um

total de 107.026 habitantes, segundo dados de 2010, atualizados em 2018. É possível observar

na Tabela 2 as populações por bairro: Partenon com 48.160 habitantes, São José com 26.522,

Coronel Aparício Borges com 19.303 e Vila João Pessoa com 13.041 habitantes.
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Tabela 2 - População dos bairros de Porto Alegre nos Censos de 2000 e 2010
Bairro 2000 2010 Bairro 2000 2010

1 Sarandi 60.403 59.711 48 Floresta 14.941 11.596
2 Lomba do Pinheiro 30.388 58.106 49 Bom Fim 11.351 11.593
3 Restinga 50.020 53.508 50 Humaitá 10.470 11.502
4 Partenon 47.460 48.160 51 Mont’Serrat 10.236 11.236
5 Santa Teresa 47.175 39.577 52 Medianeira 12.428 11.223
6 Centro Histórico 36.862 39.154 53 Belém Velho 7.876 10.835
7 Mário Quintana 21.848 38.116 54 Higienópolis 9.096 10.724
8 Petrópolis 35.069 37.496 55 Belém Novo 13.787 10.100
9 Santa Rosa de Lima - 35.333 56 Boa Vista 8.691 10.053
10 Rubem Berta 78.624 33.168 57 Auxiliadora 9.985 9.683
11 Vila Nova 33.145 32.469 58 Campo Novo - 8.766
12 Cristal 21.054 31.946 59 Ponta Grossa 3.290 8.722
13 Menino Deus 29.577 31.650 60 São Geraldo 8.692 8.681
14 Cavalhada 19.854 29.299 61 Arquipélago 5.061 8.330
15 Bom Jesus 28.229 28.675 62 Independência 6.407 8.112
16 São José 28.957 26.522 63 Jardim Lindoia 7.334 7.417
17 Jardim Carvalho 25.915 25.386 64 Aberta dos Morros - 7.146
18 Nonoai 32.222 25.160 65 São Sebastião 6.465 7.019
19 Passo da Areia 23.083 21.968 66 Chácara das Pedras 7.034 6.668
20 Santana 21.221 20.723 67 Parque Santa Fé - 6.376
21 Morro Santana - 19.338 68 Serraria 5.775 6.239
22 Cel. Aparício Borges 22.786 19.303 69 Santa Cecília 5.800 5.768
23 Farrapos 17.016 18.986 70 Espírito Santo 5.734 5.606
24 Vila Ipiranga 20.651 18.659 71 Guarujá 2.589 4.811
25 Hípica 10.363 18.645 72 Lageado 3.425 4.481
26 Jardim Leopoldina - 18.016 73 Vila Assunção 4.591 4.418
27 Camaquã 21.723 17.938 74 Jardim do Salso 5.143 4.405
28 Jardim Itú - 17.853 75 Pitinga - 4.352
29 Rio Branco 19.069 17.531 76 Navegantes 4.475 4.327
30 Glória 8.809 17.067 77 Lami 2.699 4.289
31 Tristeza 15.125 16.692 78 Três Figueiras 3.657 4.070
32 Cristo Redentor 16.103 16.455 79 Jardim São Pedro 3.998 3.967
33 Passo das Pedras - 15.902 80 Santa Maria Goretti 4.132 3.509
34 Costa e Silva - 15.842 81 Jardim Floresta 3.822 3.307
35 Cidade Baixa 16.634 15.379 82 Chapéu do Sol - 2.913
36 Teresópolis 12.844 14.707 83 Jardim Isabel - 2.835
37 Azenha 13.449 13.804 84 Agronomia 10.681 2.331
38 Ipanema 16.877 13.728 85 Boa Vista do Sul - 2.309
39 Jardim Sabará - 13.530 86 Jardim Europa - 2.299
40 Vila Jardim 14.251 13.189 87 Praia de Belas 1.869 2.281
41 Santo Antônio 14.392 13.161 88 Anchieta 203 2.024
42 Vila João Pessoa 10.522 13.041 89 Extrema - 1.981
43 Cascata 24.130 13.013 90 Vila Conceição 1.467 1.349
44 Jardim Botânico 11.494 12.521 91 Sétimo Céu - 1.329
45 São João 13.238 12.226 92 Farroupilha 1.101 961
46 Moinhos de Vento 8.067 11.937 93 São Caetano - 757
47 Bela Vista 9.621 11.787 94 Pedra Redonda 316 274

Porto Alegre 1.360.590 1.409.351
Fonte: IBGE/ObservaPoa (2010). 
Nota: Nos dados publicados não constam informações sobre os bairros criados a partir de 2010.

A região  é  também  marcada  por  grande  percentual  de  população  declaradamente

negra, com 28,43% da população autodeclarada. Está na 1ª colocação entre as 17 regiões do
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OP, como se vê na Tabela 3. Conta grande número de casas de religião de matriz africana

(RECH, 2012).

Tabela 3 - População que se declarou negra no Censo de 2010
Região do OP Indicador
Porto Alegre 5,29
Nordeste 9
Restinga 23.382
Lomba do Pinheiro 19.969
Cruzeiro 20.661
Partenon 33.879
Glória 11.497
Leste 30.403
Eixo-Baltazar 23.964
Norte 20.840
Ilhas 1.742
Humaitá/Navegantes 9.095
Centro Sul 22.985
Cristal 5.168
Extremo-Sul 5.499
Sul 11.964
Noroeste 9.620
Centro 20.001
Porto Alegre 285.301

Fonte: ObservaPoa (2013).

Esses dados foram apresentados para os estudantes-investigadores com o objetivo de

relacionar  as  diferentes  informações  e  assim  permitir  a  caracterização  do  território.  As

conclusões que chegamos juntos foi que, apesar de existirem pessoas que viviam bem, que

tinham boas casas havia alguma relação entre a relativa pobreza local e a presença de uma

significativa  população  negra  habitando  esses  bairros.  Porém,  ainda  faltavam  outros

elementos  para  que  conseguíssemos  compreender  melhor  essa  relação,  e  para  tal,  seria

necessário  realizar  pesquisas  bibliográficas,  buscar  documentação  e  conversar  com  os

moradores dos bairros.

Algumas estudantes-investigadores foram à biblioteca da escola e,  com a ajuda da

bibliotecária, encontram o livro Morro da Cruz: lugar bom de se morar – memória popular,

publicado em 1993 pelo Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP), Organização Não

Governamental (ONG) que atua no campo da educação popular. E nada mais.

Pensando mais uma vez no tempo para a realização do trabalho, decidi por realizar

uma visita ao Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho com todas as turmas de

C30 e fazer uma parte do percurso dos Territórios Negros com as turmas de C20.

Além disso, após intensa pesquisa, selecionei algumas fontes para serem trabalhadas

com as turmas e com os estudantes-investigadores:
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a) crônicas de  Achylles Porto Alegre que viveu entre 1848 e 1926 e teve um livro

publicado em 1940 com uma coleção de alguns de seus textos;

b) crônicas de Ary Veiga Sanhudo que viveu entre 1915 e 1997 e teve em 1961 e 1975

dois livros publicados com crônicas escritas para o jornal Folha da Tarde;

c) reportagem  de  Justino  Martins  intitulada  Miséria  Organizada,  veiculada  pela

Revista do Globo em 23 de junho de 1945, e que trata do surgimento e da vida em

uma vila de Porto Alegre;

d) reportagens e Leis que aparecem nas publicações abaixo:

-  DEMHAB: com ou sem tijolos, a história das políticas habitacionais de Porto

Alegre, de autoria de Naida D’Ávila e publicado em 2000.

- Lugares malditos: a cidade do “outro” no Sul Brasileiro (Porto Alegre, passagem

do  século  XIX  ao  século  XX), da  historiadora  Sandra  Jatahy  Pesavento  que

contém análises e recortes de reportagens de jornais do período estudado por ela,

publicado em 1999.

- Porto Alegre: urbanização e modernidade: a construção social do espaço urbano,

de 1995, onde aparecem reportagens sobre os distantes arrabaldes da cidade.

- Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o pós-

abolição, do historiador Marcus Vinicius de Freitas Rosa, publicado em 2019.

Para a realização das aulas com as turmas e com o grupo de pesquisa, me amparei em

diversas publicações de Rodrigo Weimer (2019), Betânia Alfonsin (2000), Mariana Lisboa

Pessoa (2015), Cyro Martini (1999), Carlos Ribeiro Furtado (2011), Paulo Roberto Rodrigues

Soares (2007), Rodrigo Oliveira Fonseca (2005), Tiago Bassani Rech (2012) e estudos do

DEMHAB (1966; 1973).

Com esse  roteiro  prévio  e  a  partir  dessas  referências,  poderíamos  então  pensar  a

respeito da história do território da pesquisa a partir dos processos da modernidade como a

diáspora, as remoções urbanas e o êxodo rural (desterritorialização), da ocupação territorial

em diversos momentos da história de Porto Alegre em paralelo a diferentes acontecimentos e

conjunturas que, de uma forma ou de outra, imprimiram marcas nesse espaço e nas pessoas

que  nele  se  estabeleceram.  Foi  a  partir  desse  referencial,  cotejado  com as  memórias  de

moradores e trabalhadores locais que criaríamos narrativas sobre o território.

4.2 UM PROJETO CONSTRUÍDO COLETIVAMENTE
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Para a segunda reunião do grupo de estudantes-investigadores preparei um material

em slides para pensarmos juntos um projeto para a pesquisa. O material foi projetado e a cada

slide  conversamos  sobre  as  provocações,  enquanto  duas  estudantes-investigadoras

registravam o que era falado no grupo (Figura 6).

Fonte: Da pesquisa.

A seguir  apresento o material  organizado e o que foi dialogado a partir  dele.  Nos

quadros aparece o que foi apresentado nos slides para o grupo de pesquisa:

O projeto de pesquisa

1) O que queremos saber?
a) Quando, como e por que ocorreu a formação e a ocupação do território (bairros)?
b) Que mais?
c) Algo mais?
d) Hã?
e) Hein? Sim? Não?

A partir  da  proposta  inicial  de  pesquisar  a  história  do  território,  derivaram outras

perguntas que surgiram no diálogo entre todos os presentes nessa reunião:

— Quando chegaram as primeiras pessoas aqui?

Figura 6 - Segunda reunião do grupo de pesquisa
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— Quem foram as primeiras pessoas a chegarem aqui?
— Como era a vida nessa época?
— Por que que a Tuca chama Tuca? É por causa da Dona Tuca? Quem foi a Dona

Tuca?
— Como era a infância nessa época?
— A vida era difícil aqui?
— Quando que foi construída a escola?
— Que lendas havia sobre o bairro?

2) Por que queremos saber o que queremos saber?

Aqui a resposta estava na ponta da língua de vários estudantes-investigadores, que

relembraram o que haviam refletido a partir do  Perigo de uma História Única (ADICHIE,

2009) e da pesquisa realizada nos portais de notícias sobre o território da pesquisa:

— Porque não tem muita coisa escrita sobre o bairro.
— Porque só falam coisas ruins daqui.
— Porque a gente precisa contar outras histórias.

3) Metodologia
A) História documental - Tipos de fontes:
- Primária: produzida numa determinada época.
- Secundária: que relaciona ou discute informações de uma determinada época.
B)  História  Oral  -  Fonte:  Testemunhos  (narrativas  orais)  como  fonte  privilegiada  de  quem  viveu  ou

presenciou acontecimentos e uma determinada época.

Pergunto:
1) Qual é mais confiável? História documental ou história oral?
2) Fazemos entrevistas individuais ou coletivas? O que são rodas de memórias?

Aqui  surgiram inúmeras  dúvidas,  afinal,  se  por  um lado  as  memórias  podem ser

falhas, equivocadas, distorcidas até mesmo propositalmente, os documentos escritos podem

ser adulterados, falsificados, podem conter equívocos, manipulações, pontos de vistas únicos,

podem  corresponder  a  uma  única  história.  Assim,  a  conclusão  que  chegamos,

temporariamente, era que o ideal seria se pudéssemos completar as ausências dos documentos

com memórias, bem como as ausências das memórias com os documentos.

Sobre  fazer  entrevistas  individuais  ou  coletivas  acabei  explicando  para  eles  as

características de ambas. As entrevistas individuais encerrariam as narrativas àquilo que as

pessoas entrevistadas lembrasses ou quisessem falar. Também poderia ser muito desgastante

para os entrevistados. Já as entrevistas coletivas, ou melhor, as rodas de memórias, gerariam a

possibilidade  de  uma  memória  se  amparar  em  outra,  abrindo  o  curso  da  conversa  para

destinos talvez imprevisíveis. Cada participante, assim, poderia ser estimulado por outro a

falar sobre coisas que a princípio não estaria disposto a falar. Poderia complementar falas



123

anteriores  ou  mesmo  se  contrapor  a  elas,  o  que  poderia  ser  enriquecedor  para  o  nosso

aprendizado. Sem contar que, se nas rodas estivessem presentes pessoas que se conhecem,

pessoas com vínculos antigos, as tensões diminuiriam e os afetos permitiriam que as pessoas

lembrassem  e  se  sentissem  mais  à  vontade  para  falar,  podendo  se  expressar  sem

constrangimentos.

Assim, chegamos à conclusão de que o ideal seria realizar rodas de memórias. Elas

seriam iniciadas por questões ou provocações nossas e reorientadas se, por acaso, seguissem

por  caminhos  que  gerassem problemas  ou  constrangimentos  para  algum envolvido.  Seria

importante  também que  as  nossas  intervenções  fossem pontuais  ou,  de  alguma  maneira,

integradas ao movimento das falas, garantindo dessa maneira a espontaneidade, a fluidez e

respeitando os silêncios, os ritmos e os desejos dos falantes e dos ouvintes.

4) Quem entrevistar?
- Moradores?
- Trabalhadores?
- Quais os critérios para a escolha dos participantes?
- O que vale mais? A quantidade ou a qualidade dos participantes?

Nesse ponto, emergiram diferentes possibilidades. Surgiram avós, avôs, pais, mães,

tio,  tias,  vizinhos,  vizinhas.  Falou-se em professores,  professoras  e  funcionárias,  tanto do

Marcírio quanto de outras escolas. Como a abertura era um problema, expliquei para eles o

meu ponto de vista, que era limitado pelo prazo do trabalho. Dessa maneira ficamos com as

Associações,  mas  a  esse  grupo  as  estudantes  acrescentaram  professoras,  professores,

funcionárias, ex-professores bem quistos pelo grupo, além de algumas avós que tentaríamos

convidar para uma roda de memória na escola.

5) Divisão de grupos de trabalho
 Campo da Tuca
 Vila São Miguel
 Morro da Cruz
 Escola Marcírio (Alameda)

Nos organizamos para dividir o grande grupo em pequenos grupos que se dispuseram

para realizar as atividades nos locais estabelecidos. Cada pequeno grupo seria formado pela

vontade de cada um. Conversamos superficialmente sobre como seriam realizadas as rodas e

assim ficou definido  que  seria  necessária  uma divisão  de  tarefas.  Haveria  os  falantes,  as



124

pessoas que registrariam as impressões, haveria quem fotografasse, quem filmasse e quem

deslocaria os microfones.

Como o grupo inicial era grande, alguns gostariam de ir em todas as rodas, outros

queriam ir na roda mais próxima da sua casa, e nem todas as pessoas gostariam de sair, nem

todos gostariam de falar na roda, e havia ainda quem quisesse filmar, anotar, fotografar ou

somente trabalhar com nas edições, os grupos acabaram contendo sempre pelo menos uma

pessoa que estaria participando de uma outra roda, para que as experiências de uma roda

anterior pudessem circular com maior fluidez e assim aprimorar as rodas posteriores.

6) Materiais e equipamentos necessários:
- Cadernos de campo e canetas
- Câmeras (telefones)
- Microfones
- Tripé

Os  cadernos  e  as  canetas  já  haviam  sido  entregues  no  início  da  reunião.  Nesse

momento  eu  já  expliquei  a  todos  que  as  anotações  deveriam  constar  datas,  lugares,

aprendizados, impressões, sentimentos, e o que mais se quisesse escrever ou desenhar.

Num primeiro momento eu dei algumas orientações básicas para o uso das câmeras,

microfones  e  do  tripé.  Combinei  com  os  investigadores-estudantes  que  posteriormente

realizaríamos uma oficina de produção de imagens e vídeos  e outra de edição de vídeos.

Entretanto  essas  duas  oficinas  nunca  aconteceram.  A primeira  porque  a  professora  que

desenvolveria a oficina de uso de câmeras entrou em licença saúde e o seu substituto nunca

encontrou  data  que  coincidisse  com  as  nossas  para  ir  à  escola.  A segunda  porque  os

acontecimentos e tensões provocadas pelas eleições por um lado mobilizaram a escola inteira

e por outro acabou por me desmobilizar em torno da organização do trabalho, que acabou

atrasando enormemente. Mas isso é um assunto que tratarei depois, com maiores detalhes. 
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7) O que fazer com as gravações?

Aqui,  algumas ideias surgiram, desde uma publicação impressa,  até a produção de

vídeos, de um blog, de uma página de Facebook, e ainda visitas aos lugares para contar as

histórias. As ideias eram muito boas, mas no geral a predileção maior era a de fazer vídeo. Por

fim, deixamos essa decisão isso para depois.

Os  próximos  passos  eram  realizar  as  visitas  exploratórias,  marcar  as  rodas  de

memórias e buscar os registros que faziam referências a história do território, analisando-os à

luz do que apareceu nas rodas de memórias.

4.3 EXPLORAÇÕES INICIAIS: ENTRE RUAS, BECOS E ENCONTROS

Começamos nossa pesquisa com as explorações iniciais, por onde, entre encontros,

becos e ruas, começamos a nos aproximar de diferentes pessoas, em diversos eventos culturais

e lugares, como na terreira de Baba Diba de Yemonja, Campo da Tuca, Morro da Cruz, Vila

São Miguel, com o Coletivo Autônomo do Morro da Cruz, na procissão de Páscoa, e na Taba

de Urupá, que é a quadra da Tribo Carnavalesca Os Comanches (Figuras 7 a 22).

Figura 8 - Stefani, o ator Sirmar Antunes e Leonardo 
na encenação da Via Sacra no bairro São José

Figura 7 - Visita a Creche Topogigio no Morro da 
Cruz para exploração inicial do território
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Figura  9 -  Karoline  entrevistando  Eduardo,
artista,  educador  e  coordenador  do  Coletivo
Autônomo do Morro da Cruz

Figura 12 - Visita a Comunidade Terreira Ilè Asé 
Yemonja Omi Olódò quando da realização do XXI 
R'GONGO - Mostra de Cultura Negra e Festa em 
Homenagem ao Vovô Cipriano de Angola

Figura 11 - Entrevista para o Jornal do Marcírio e 
exploração inicial do grupo de pesquisa em ação social
promovida pela ACCAT - Na imagem: Katrine, 
Beatrice, Thaynara (educadora na ACCAT), 
Leonardo, Stefani, Yasmin e irmã de uma das 
estudantes.

Figura 10 - Visita à reunião comunitária no Morro 
da Cruz

Figura 14 - Milhares de pessoas acompanham a 
encenação da Via Sacra no Morro da Cruz

Figura 13 - Daniel Aubin, pai de uma estudante-
investigadora, Leonardo e Seu Valdir, presidente dos 
Comanches, na Taba de Urupá, quadra da Tribo, em 
dia de ensaio
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Figura 15 - Daisy (à direita), mãe de uma estudante-
investigadora, em ensaio dos Comanches

Figura 18 - Emblema da Tribo Os ComanchesFigura 17 - Associação Comunitária da Vila São 
Miguel

Figura 20 - Faixa em frente à casa na Vila VargasFigura 19 - Ação social no Campo da Tuca

Figura 16 - Ensaio da Tribo Carnavalesca Os 
Comanches
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Fonte: Da pesquisa.

Carregando os cadernos de campo e alguns smartphones, além do microfone do Jornal

do Marcírio em alguns momentos, começamos a pensar em temáticas e sobre o território da

pesquisa.  Desses encontros,  várias ideias surgiram, não somente para pesquisa da história

local, como para atividades com a Escola Marcírio e outras instituições estabelecidas no local.

Assim, pensamos em aproximar a Tribo Carnavalesca e os blocos existentes no território às

escolas municipais em atividades culturais e de aprendizado musical e também integrar as

escolas às diversas atividades promovidas pelas associações e grupos, como aos referentes ao

Dia da Consciência Negra, por exemplo.

— A gente podia ir no Baile da Tuca né, sor? — Questionou Gregory.
— Não entra menor lá. — Responderam alguns colegas.

Em uma dessas saídas, quando visitamos uma reunião na Associação Comunitária do

Morro da Cruz onde debateu-se os diferentes problemas do território estudado, após algumas

conversas e escutas do que na reunião se falava e a partir do que debatíamos a respeito da

imagem do território, uma das estudantes-participantes resolveu escrever um poema. E como

foi divulgado que haveria nessa reunião um momento cultural,  as meninas incentivaram a

nossa poeta e declamá-lo (Figura 23). Eis o poema:

Te liga no meu papo
te liga no que eu te falo
Agora eu vou falar
da pesquisa do meu bairro
…
Com a caneta e o papel que contamos nossa história...
Eles só veem maldade, mas a verdade é
que o nosso bairro tem muita felicidade.

Figura 21 - Mensagem comum em pichações no 
território

Figura 22 - Vista do Morro da Cruz
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Muitos não acreditam
mas vamos provar,
querendo ou não querendo
a luta vai continuar.
Dizem que o mundo tá um lixo
mas não fazem nada pra mudar.
E essa maldade, quando vai parar?
Ainda temos chance de mudar,
é só lutar.
Não é só maldade que existe na cidade.
Eles que não enxergam nossa positividade.

Andressa Charão

Figura 23 - Andressa recitando seu poema na Associação Comunitária do Morro da Cruz

Fonte: Da pesquisa.

Desde  essas  saídas  começamos  a  tomar  o  território  da  pesquisa  a  partir  de  uma

perspectiva mais abrangente,  por onde a diversidade local começou a ser percebida pelos

integrantes do grupo de pesquisa. 

4.4 A HISTÓRIA DO TERRITÓRIO EM RODA: ENTRE ESCRITOS, ENCONTROS E 

MEMÓRIAS

No  terceiro  encontro  conversamos  sobre  as  nossas  saídas  exploratórias,  sobre  as

pessoas e lugares que conhecemos. A partir de uma das saídas, Andressa e Rhayssa pegaram o

contato da rapper Negra Jaque, e daí surgiu a ideia de convidá-la para se apresentar na escola,

o que se concretizou no mês de novembro, quando tratamos da Consciência Negra.

Retomamos  o  problema  da  pesquisa,  elaboramos  a  justificativa  e  organizamos  os

grupos que saíram para as rodas de memórias. Cada grupo retomou o conjunto de questões a

serem abordadas nos encontros e dividiu as tarefas: uns seriam provocadores e participariam

da conversa na roda, outros manuseariam a câmera para as filmagens, outros anotariam as

impressões, as falas e os gestos em destaque; outros movimentariam os microfones para que

todos pudessem ser ouvidos.
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A ideia  era  que  o  grupo  promovesse  a  roda,  fizesse  os  registros  e  num próximo

encontro com os outros estudantes-investigadores que não estavam presentes, retomasse os

registros, escolhendo alguns trechos da gravação, e criasse uma narrativa da história local,

colocando em diálogo a bibliografia sobre o local com o que descobrimos com as memórias.

A partir das dúvidas e problemas levantados por nós nesse encontro posterior à primeira roda,

construiríamos outras provocações para realizar uma roda com os mesmos participantes, e que

seria marcada posteriormente. E esse movimento se repetiria nas outras três associações onde

realizaríamos a roda.

A partir  dos  contatos  que eu  havia realizado,  combinamos da  seguinte  maneira:  a

primeira  roda  ocorreria  na  Associação  Comunitária  do  Campo  da  Tuca  (tendo  como

facilitadores o sr. Antônio Matos e a Dona Leci). A segunda roda na Associação Comunitária

da  Vila  São Miguel  (com dona Silvia  como facilitadora).  A terceira  roda,  na  Associação

Comunitária da Chácara do Primeiro (com Dona Vera como facilitadora). A quarta roda na

Associação Comunitária do Morro da Cruz (com o Jorge e a Jaci como facilitadores).

4.4.1 Campo da Tuca

No dia da Roda na Tuca, em 18 de setembro, nos encontramos na escola e descemos

até  a  Associação Comunitária  do  Campo da  Tuca,  chegando  um pouco  antes  do  horário

marcado.  Como era a  nossa primeira  roda estávamos nervosos.  Descemos conversando e

retomando  o  que  havíamos  combinado.  O  combinado  com a  Dona  Leci  era  que  a  roda

contaria com a participação do grupo de idosos que se encontra na Associação e realiza, sob a

coordenação da Dona Tita, uma série de atividades com profissionais que trabalham no local.

Chegando na Associação, testamos os equipamentos enquanto o Grupo de Idosos realizava

outra atividade em uma sala que ela usada por eles (Figuras 24 e 25).
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Ao entrar na sala (Figuras 26 e 27),  como não conhecíamos todas as pessoas que

participariam  da  roda,  nos  apresentamos,  apresentamos  o  nosso  projeto  de  pesquisa  e

preenchemos os cadastros (APÊNDICE D) e as cartas de consentimento para participação da

pesquisa e de uso de imagens (APÊNDICE C).

Fonte: Da pesquisa.

O nervosismo, me pareceu, era mais meu do que dos estudantes-investigadores, e mais

nosso do que das mulheres que participaram da roda, como pode ser percebido no diálogo

seguinte, que ocorreu ao fim da roda de memória:

Figura 24 - Rhayssa, Maria Karolina, Yandra e 
Andressa testando a câmera na ACCAT

Figura 25 - Andressa, Leonardo e Deivid testando o 
microfone

Figura 26 - Apresentação do projeto Figura 27 - Preenchimento das fichas cadastrais
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Leonardo: Eu achei legal que aconteceu o seguinte, no início eu estava nervoso.
Yandra: Eu também.
Leonardo: Mas depois, eu fui me soltando e fui ficando mais à vontade.
Dona Zilma: Nós que devia de ficar nervoso e ele que ficou.

Mais tarde, avaliamos que o preenchimento das fichas poderia ter sido realizado após

a Roda de Memória, tendo em vista que algumas das entrevistadas não lembravam de alguns

dados solicitados. Esse preenchimento atrasou um pouco o início da Roda e gerou alguns

problemas iniciais, o que fez com que começássemos nervosos. Com o passar do tempo, as

memórias entrelaçadas, os afetos que emergiram com as recordações, foram quebrando o gelo

e  tornando  a  atividade  uma  conversa  agradável  e  repleta  de  aprendizados  para  todos  os

envolvidos.

Figura 28 - Roda de Memória na Tuca

Fonte: Da pesquisa.

Após a primeira roda, o sentimento de satisfação era facilmente notado nas expressões

de  todos  os  estudantes-investigadores.  A alegria  e  a  emoção  foram  expressas  logo  na

caminhada de retorno da Associação para a Escola:
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— Vocês viram quando a Dona Maria chorou quando ela falou que gosta muito de
morar no bairro?

— Muito bonito!
— A relação delas… muito emocionante!
— Elas são amigas de verdade!
— E olha tudo que elas já passaram!

O sentimento de dever cumprido, as histórias ouvidas, os afetos presentes na roda,

tudo isso provocou um entusiasmo para que continuássemos o nosso trabalho de pesquisa,

com a  análise  que  deveria  ser  feita  em breve  desse  primeiro  encontro,  com um possível

retorno e com as outras rodas a serem realizadas em outros lugares.

4.4.2 Aprendendo com as memórias do Campo da Tuca

No  retorno  à  Escola,  pedi  aos  estudantes-investigadores  que  dissessem  e  me

enviassem quais  os  momentos  que  mais  os  marcaram durante  esse  encontro.  Com essas

informações, e para otimizar o tempo de trabalho de análise da roda, selecionei alguns trechos

que  tratavam  dos  temas  lembrados  pelos  estudantes-investigadores  para  conversarmos  a

respeito no próximo encontro do grupo de pesquisa.

Porém, um problema surgiu. Um dos vídeos gravados foi perdido. Não soubemos o

que ocorreu, mas perdemos a primeira uma hora de gravação. Apesar da tristeza, e como a

experiência  ensina,  logo  fizemos  uma  combinação  para  não  cometermos  o  mesmo  erro

novamente. Assim, tratamos de levar, além dos smartfones, o notebook para as rodas, para

que quando a memória de um aparelho estivesse cheia, o arquivo fosse transferido para o

computador, e daí salvo na nuvem.

Para o dia do encontro posterior a primeira roda, com outros estudantes-investigadores

além dos que participaram da roda, selecionei trechos da transcrição onde apareceram temas

significativos que emergiram na roda de memórias, e os apresentei em slides, aparecendo

aqui  nesse texto inseridos em quadros  acompanhados de imagens das  gravações,  também

expostas ao longo do texto. Alguns trechos que eu considerei mais significativos da conversa

realizada na reunião com os estudantes-investigadores a respeito da roda de memórias foram

selecionados e aparecem ao longo do texto. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, faço

algumas observações, análises posteriores ao que foi discutido na roda.

Para o início dos trabalhos retomamos os nomes de todos que participaram da primeira

roda:
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a) Estudantes-investigadores: Andressa, Deivid, Igor Silva, Helena, Maria Karolina,

Rhaíssa e Yandra;

b) Participantes  da  Roda:  Leci  Soares  Matos  (Dona  Leci),  Jane  Longaray

Bittencourt  (Dona  Jane),  Maria  Elena  Lacerda  (Dona  Maria  Elena),  Maria

Elisabete Marques Bomes (Dona Bete), Maria Helena Silva, Maria da Graça Rosa

(Dona Graça), Joreli Assis, Zilmara Silveira (Dona Zilma), Selma Jung (Dona

Selma), Maria Regina da Silva Pimentel, Deroni Araujo, Elisabeth Silva e Iracy

Rodrigues dos Santos (Dona Tita).
Feito isso, apresentei ao grupo os temas, assuntos e momentos da Roda destacados e

que eu havia recebido de todos os que foram.

Um primeiro destaque, e que apareceu repetidas vezes, foi o quanto essas mulheres

gostavam de  viver  no  lugar  onde  viviam.  Apesar  das  dificuldades,  elas  lembraram de

diversos momentos em que se divertiram juntas quando mais novas, de diferentes momentos

em que tiveram que se ajudar para resolver problemas.

Yandra: Eu fiquei muito emocionada quando ela, a...
Leonardo: Dona Maria Elena.
Yandra: Isso… Quando a Dona Maria Elena falou que gostava muito de morar no
bairro.
Maria Karolina: Sim, ela ficou muito emocionada.
Yandra: Todo mundo ficou emocionado àquela hora.
Maria Karolina: É verdade.

Figura 29 - Dona Maria Elena

Fonte: Da Pesquisa.

A roda  foi  repleta  de  momentos  como esse,  momentos  em que  as  lembranças  de

estarem  juntas,  de  compartilharem  momentos  de  alegrias  juntas,  de  se  ajudarem,  de  se

divertirem,  apareceram  como  raios  de  sol  iluminando  e  eclipsando  as  memórias  de

experiências de dificuldades. Como por exemplo a época do ano de subir o morro para colher

marcela.
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Dona Tita: [...] eu lembro que uma época que eu era solteira, a gente morava na Glória, e aí
quando chegava Sexta Feira Santa, a gente atravessava por aqui que era tudo mato, pra ir lá
no morro, pra gente pegar marcela.
Todo mundo fala ao mesmo tempo.
Tita: Isso aqui tudo tinha Marcela, essa parte aqui da creche. Tudo era mato e a gente ia lá
em. Colhia Marcela, atravessava por aqui e saia lá na Glória, lá na São Miguel.
Dona Zilma: No Morro da Polícia também a gente saía.
Todo mundo fala ao mesmo tempo.
Dona Maria Elena: Os meu rapaz, o irmão do Paulão, todos nós fomos colher Marcela lá
em cima.
Zilma: No Morro da polícia né?
Maria Elena: Nós saía daqui de baixo 4 horas da manhã.
Dona Leci: Marcela com Sereno...
Todo mundo fala ao mesmo tempo.
Leonardo: Que época do ano que se pega Marcela mesmo?
Todo mundo: Sexta-feira santa!
Várias falas ao mesmo tempo: nas primeiras horas, bem cedo, de madrugada
Tita:  Colhe Marcela,  tem que ser nas primeiras,  dizem né os… Isso aí  acho que é uma
lenda. Ah, e tem que... a Marcela tem que ser colhida ainda ela molhadinha do sereno, pra
ela fazer bem… Então levantava de madrugada, voltava com a roupa cheia de pega pega,
toda molhada de picão, aqueles mato todo. Era uma diversão…
Maria Elena: Até as mulher ia.
Todo mundo fala junto
Tita: A gente fazia piquenique lá em cima.
Dona Bete: Mas ainda tem quem suba ainda.
Maria Elena: Podia subir lá...
Yandra: A nossa escola sobe, a nossa escola sobe...
Várias pessoas falam ao mesmo tempo: agora é perigoso, não dá pra subir mais...
Leonardo: Pra colher Marcela?
Tita: Pra colher Marcela. Só que agora ninguém vai de madrugada.
Leonardo: Por que que o pessoal ia de madrugada?
Dona Bete: É uma simpatia...
Leci: O efeito da Marcela segundo a lenda tinha que ser colhido com sereno.
Alguém: Antes do sol nascer...
Leci:  Então  a  gente  se  reunia  um  mês  antes,  a  gente  se  reunia  aqui  no  campo,  e  já
combinávamos que ia e quem não ia...

Após a leitura da transcrição feita por mim, lembramos que a Escola Marcírio subiu

algumas vezes ao Morro da Polícia para colher marcela. Lembramos da Caminhada da Paz

que ocorre desde 1986, segundo as participantes da roda da Tuca, e que vários estudantes do

grupo de pesquisa já participaram.

Leonardo:  Tem  até  uma  reportagem  do  Jornal  do  Marcírio  em  que  a  Yandra
aparece.
Alguém4: Sério?
Yandra: Sim, nem parece eu.
Leonardo: Ela fez uma reportagem. Faz tempo isso, né Yandra?
Yandra: Sim, Sor.

4  Como a gravação das reuniões com os estudantes-investigadores foram gravadas somente os áudios, algumas
vezes eu não consegui identificar quem falou.
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Uma outra constatação chamou a atenção do grupo: todas as pessoas participantes da

roda eram mulheres. Combinamos de perguntar na próxima roda: onde estão os homens? Eles

não participam do grupo de idosos? Apesar das dúvidas, uma constatação ficou: as mulheres

foram protagonistas de muitas histórias desse território.

E  essas  mulheres  compartilharam  diversos  momentos  juntos.  Aí  incluindo  festas.

Muitas festas, no passado e ainda hoje:

Leci: Era normal a gente fazer festinha nas casas assim...
Tita: A gente saía, fazia o almoço, a Leci (apontando para a Leci), hein Leci, quando nós
saía  o  grupo  assim,  no  domingo,  o  Diego  pequeneninho,  pegava  uma  fraldinha,  um
pacotinho de bolacha, passava na casa da Leci, aí nós ia lá pra casa do, era Dirceu né aquele
senhor?
Leci: Era Dirceu
Tita: Ia lá pro Dirceu, aí os seminaristas faziam a missa, todo mundo junto, nós saia pra 
casa de alguém já pra almoçar…
Leci: fazia o almoço.
Tita: Aí já era café da tarde na casa de outro. Aí era tão bom. E era uma coisa sincera, era
uma coisa verdadeira, todo mundo unido.
Yandra: Que não tem hoje em dia?
Tita: Claro que não. Não tem.
[...]
Dona Selma: Ali onde eu moro, a Tita tá de prova, a Leci também, tinha reuniões de casais,
os encontros de casais, quase todo sábado. Ia 40, 50 casais. Nós começava 7, 8 horas da
noite,  vamo até domingo de manhã oito hora,  nove hora,  meio dia,  não tinha hora pra
terminar. Os homem levava as bebida, as mulher leva salgadinho, bolo, passava a noite
comendo e dançando.
Leonardo: Então essa história é verdade que acontecia, os homens levam as bebidas e as
mulheres…
Risos
Leci: Dançavam
Selma: Doces e salgados
Tita: O esposo dela (da Dona Selma) fez um piso, na área dela, na entrada de uma garagem,
a festa foi tanta que começou de dia e terminou no outro dia e foi até… O piso, o cimento,
debulhou, varrio (?), ficou buraco no chão.
Muitos risos
Tita: Era muito bom. E aí quando terminava todo mundo pegava junto pra organizar as
coisas.  As garrafas  né,  por que naquele tempo não era garrafa descartável.  Aí pegar as
garrafa, (gesticula esfregando) passava nas garrafa e deixava tudo viradinha. Ajudar a varre,
tinha que molhar por que o pó era grande né.
Alguém: garrafa de vidro
Risos
Tita: Molhava, varria e cada um ia todo mundo ia cheio de poeira para a casa. Bem feliz.
Selma: Uma vez,m tinha uma festa que foi tomado vinte um engradado de cerveja.
Tita: Só 21…
Selma: Engradado, aaaa, tá loco
Tita: Não precisa beber tanto, pode ficar assim sem beber, mas a festa pode continuar.
Risos
Yandra: Não tem mais isso.
Selma: Os amigos que eram amigos, não existe mais. E hoje em dia não tem amigo.
Maria Elena: E quando os meus filho eram novo eu fazia som na minha casa pra que os
jovens não saíssem da comunidade.
Muitas falas ao mesmo tempo
Selma: Era tudo a mesma faixa de idade. Todas na mesma idade. É hoje que nóis dançava
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(movimento de dança).
Muitos risos, muita fala ao mesmo tempo
Bete: Dançava não (risos), até hoje ela (Selma) vai dançar… Conta…
Leonardo: Onde?
Bete: Conta…
Yandra: Tem os baile Sor
Selma: Clube dos namorados, no restaurante da Vó, onde tem baile eu vou.

Zilma: Dia 22 tem, nós vamo.
Selma: Vamo dançar amanhã, domingo vamo de novo, né Zilma
Professor: Mas o pessoal tá animado aqui, eu to gostando demais
Tita (abraçando a Dona Zilma):  Aqui  ó,  é  a  mais  novinha  do grupo,  fez  aniversário
quinta-feira passada.
Bete: É a nossa dançarina.
Tita: Dança até colar os cabelinho na cabeça.
Muitos risos
Tita: Eu levo elas pra praia e elas me desobedecem (Risos). Levei elas pra praia semana
passada, retrasada. Aqui ó (apontado a Dona Bete que ri e se esconde). Aí tinha gravação do
galpão Criolo. Pergunta pra mim onde é que elas estavam… (rosos) Pergunta onde é que eu
estava…  Dentro  de  casa.  Ó,  e  elas  curtindo  (dançando),  saracoteando.  Coloca  um
longuinho, passa um batom e ó, chapinha nos cabelos e deita o cabelo, somem.
Muitos risos e todas falam ao mesmo tempo.
Bete: Eu só vou levar elas.
Muitos risos
Tita: E agora já to combinando pra levá-las de novo, esse ano, pela segunda vez esse ano.
Yandra: A amizade de vocês é tão linda

Nas imagens das Figuras 34 e 35, abaixo, os momentos em que as participantes falam

das festas do passado e do presente.

Fonte: Da pesquisa.

Figura 30 - Dona Selma e Dona Bete falando das festas
do passado e do presente

Figura 31 - Dona Tita e Dona Zilma, "a mais novinha 
do grupo"
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Um dos relatos mais divertidos foi o da Dona Maria Elena e surgiu da curiosidade das

estudantes-investigadoras com a história do Baile da Tuca:

Maria Karolina: Tinha bastante festa aqui, baile... Existia o Baile já (Baile Funk da Tuca)?
Yandra: Como é que surgiu o Baile?
Leci: A nossa história era mais esporte. Baile era só...
Maria Elena: Lá onde era o CPM era onde nós fazia as festas do Flamenguinho.
Leci: Que é o galpão hoje.
Maria Elena: E aí eu era a que mandava na segurança.
Professor: Como assim a Senhora mandava na segurança?
Maria Elena: Nós botávamos os guri de segurança.
Alguém: Fiscalizar.
Maria Elena:  Os guri  da comunidade.  Mas aí  como eles  conheciam todo mundo,  eles
achavam que todo mundo podia fazer qualquer coisa. E eu como era linha dura… se tu
(professor) brigasse com ela (Yandra), ela não ia pra rua só. A tua família e a dela ia. Vocês
querem se matar? Depois da Lomba…
Muitos risos
Maria Elena: Não! É lá! E o segurança que ia deixar, pode ir embora também. Eu era linha
dura. (conta Maria com orgulho). Como é que tu brigou e eu ia deixar tu e ela, e ela, vocês
dois… Aqui a festa é comunitária, a gente não pode brigar. Então, botava pra rua. Não tinha
trova, não podia voltar.
Yandra: Em que ano foi isso?
Maria Elena: Ahn?
Yandra: Que surgiu essa festa, em que ano?
Maria Elena: Ih, nós tivemos vários anos né Leci?
Leci: Vários anos. Depois de 82.
Maria Elena: Nós fizemos desfile das gurias. Só eu fiz, numa festa, 19 vestidos.
Yandra: Nossa!
Maria Elena: Eram 23. Tempo que a Bergamota ganhou. Várias. Tem uma filha minha que
participava em todas essas festas.
Professor: Como assim da Bergamota?
Risos
Maria Elena: Não, o apelido dela era Bergamota.
Muitos risos e todo mundo fala ao mesmo tempo.
Leci: A família a chamava de Bergamota.
Maria: Eu era uma das organizadoras da festa.
Leci: Isso é tudo coisa de 20 e poucos anos atrás.
Maria: Mais né? Muito mais.   [...]

A história dessa festa, história essa que aliás gerou muitos risos tanto no dia da roda,

quanto no grupo de pesquisa,  revelou um elemento interessante,  que se fazia  presente no

passado e ainda  agora  também.  O cuidado que  algumas pessoas  tinham e  ainda  tem em

apaziguar as tensões na comunidade.

Maria Karolina: Até hoje os guris abafam as brigas que tem aqui.
Yandra: Não pode ter briga na comunidade.



139

Se as pessoas cuidavam umas das outras nesse território é porque a vida vivida não era

somente de festas e alegrias. Muitas foram as dificuldades que essas mulheres enfrentaram na

vida.

Leonardo: Vamos, vamos, a gente vai… a gente vai continuar conversando… A Dona Leci
já disse pra gente da onde veio?
Leci: Bom, eu nasci em Sobradinho, vim pra cá com 17 anos, me casei com 18, vim morar
aqui,  eu e a Tita  éramos vizinhas,  eu conheci a  mãe da Tita,  lá  no Presídio,  nós fomos
vizinhas no Presídio. Se conhecemos ali. Isso lá em 75, 76.
Tita: Eu casei em 79, casei em 79, e ali, quando nós nos conhecemos foi em 76, 77… Acho
que tu era noiva (Leci), eu era noiva, naquela época ali, nós duas éramos noivas. Eu casei
em 79. A tua sogra faleceu em..., a tua sogra faleceu antes da minha? Da minha mãe?
Leci: Foi
Tita: É. Aí eu casei, o Diego nasceu em 82.
Leci: Ela já morava na Tuca, quando ela faleceu. Ela já tava na Tuca.
Tita: Isso. É.
Leci: Nós compramos a maloca, olha que incrível, nós compramos uma maloca ali na Veiga
que também era quase tudo mato, era um banhado. E a pessoa
Tita: A minha mansão foi feita de compensado.
Leci: Eu digo maloca era compensado
Tita: Era parede de compensado, era assoalho de compensado. E a divisória da minha casa
era de papelão.
Leci: E não podia ter banheiro de alvenaria também.
Professor: Como assim não podia ter banheiro de alvenaria?
Tita: Era buraco, era buraco.
Várias falas ao mesmo tempo.
Maria Karolina: Ah, a minha avó explicou isso.
Leci: Deixa eu terminar de colocar assim. Daí quando a gente veio pra cá, é que eu pagava
aluguel, daí saí de perto do presídio, fui pra Glória também, e daí o meu guri nasceu, e o
proprietário da moradia dizia assim, eu aluguei prum casal sem filho e agora vai ter uma
criança, e aquilo foi me irritando tanto, que tava o movimento de ocupação aqui na Tuca, e
eu disse: Antônio vai lá e compra ou pega um terreno pra nós ir pra Tuca...
Yandra: Acampa lá.
Leci: … e chega de pagar aluguel. Daí ele veio. Daí achou melhor, invés de invadir, pediu, 
comprou uma casinha. Depois o dono da casa não queria sair, ele ficou seis meses. Então, 
foi em... em 78, que eu vim pra cá. Mas eu comprei não era 78, era 77. Eu tive que esperar o 
proprietário sair da casa, ele foi embora pro interior, praí depois vir morar. Onde os moveis 
ficou tudo na rua, perdi tudo. Era uma casinha… (Quase chorando). Muito pequeninha de 
compensado.

Figura 32 - Dona Leci, emocionada, falando sobre a 
sua chegada na Tuca

Figura 33 - Dona Leci, que é casada com Antônio 
Matos, outra liderança do território

Fonte: Da pesquisa.
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As  dificuldades relatadas pela Dona Leci e pela Dona Tita chamaram a atenção de

todos.  Elas  de fato,  quando chegaram,  encontraram enormes problemas.  Suas  casas  eram

bastante  precárias.  Aliás,  a  vida  no  território,  nessa  época,  era  bastante  precária,  como

apareceu nas falas dos estudantes-investigadores.

Leonardo: Vocês sabem o que é maloca? — perguntei para o grupo.
Igor Silva: É tipo favela?
Leonardo: É quase isso. Originalmente a maloca é uma grande habitação indígena
coletiva,  construída com madeira e palha,  enfim, materiais retirados da natureza.
Mas a Dona Leci está dando outro significado para maloca, porque é assim que a
palavra ficou conhecida, como habitação precária, feita de materiais não adequados
para construir uma casa. A gente vai ver como isso aconteceu, dessa palavra ter um
outro significado, em um próximo encontro.

Outro elemento muito importante é que os problemas que essas mulheres enfrentaram,

elas enfrentaram juntas. As falas contam da vida como um projeto coletivo, marcado pela

força  das  mulheres  como  protagonistas  das  lutas  comunitárias.  Como  nos  mostraram os

relatos que evocaram a organização da comunidade para conseguir melhorias para o território.

E muito aqui se fez através da mobilização pelo Orçamento Participativo, que foi lembrado

algumas vezes no decorrer da roda, como um poderoso instrumento por onde a comunidade

pôde se fazer ouvir quando se organizava em torno de suas reivindicações, e por onde uma

série de conquistas realizaram-se.

Tita: [...] a gente sempre participava, ia nas reuniões, reivindicava. A maioria do povo que
ia, por exemplo, a comunidade né… juntava um ônibus. Eu lembro de muitas e muitas vezes
de ir de ônibus, e aí eles contavam, tinha tipo uma votação. A reivindicar tal rua, tal rua.
Vamos ver o número de pessoas que vai concorrer com outras vilas. Quando aquela Vila, no
caso, Campo da Tuca, cento e poucas pessoas participantes. Então a prioridade é pro Campo
da Tuca, a rua tal, rua tal, pra asfalto. E foi onde a gente começou a ganhar asfalto. A minha
rua daí ganhou poste, por que não, não entrava caminhão do lixo, não entrava caminhão de
gás. Tem que ser carregado o gás nas costas, tem que ser carregado, o rancho, não entrava
táxi, porque era muito buraco. [...]
Maria Elena: [...] a comunidade toda sempre participou. Várias. Muitas poucas pessoas, só
as que trabalhavam mais é que não vinham, mas, todo mundo ia né Leci?
Leci: A luta quando tinha nessa cidade, todo mundo participava.
Maria Elena: A Leci e o Antônio nunca faltaram. Sempre foram figuras presentes na… na
vez que a gente ia fazer os pedidos, a Dona Leci aí ó (apontando sorridente e emocionada a
companheira). Ela e o marido dela.
Muita gente falando ao mesmo tempo.
Jane: E nos eventos tinha mais gente participava, né Leci, dos eventos aqui?
Maria Elena: A Erdenilda e a Gilda né?
Leci: A Gilda…
Maria Elena: A Gilda e a Ernilda eram… eram fundamentais nos pedidos.
Leci: Linha de frente.
Maria Elena: Elas eram linha… E arrumavam advogados, tudo né?
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Yandra: Muito legal.
[...]
Yandra: E tipo assim ó, em si, vocês acham que a comunidade hoje luta que nem lutava
antigamente?
Alguém: Não.
Maria: Cada um para si no momento.
Leci: É outro momento político. Eu acho que agora tá voltando e… agora a comunidade vai
ter que se unir para lutar pelas suas coisas.
Todo mundo fala
Leci: mas tá muito distante. A juventude de hoje vai ter que pensar e estudar porque a gente
teve que lutar muito pra ter uma abertura política. Quando a gente começou na verdade, nós
nem podia reunir muito aberto que todo mundo soubesse por que a gente corria o risco até
de ser preso. E assim a gente começou a se reunir pra lutar pela creche. A nossa Associação
foi derrubada três vezes. Pela Prefeitura.
Silêncio
Leonardo: Quando isso?
Leci: Lá por 76, 77. Que era lá na Rua A. Então é toda uma história assim que…
Maria Elena: Toda uma conquista
Leci: Toda uma conquista. Então é interligado aqui. É uma rede é… A Associação que hoje é
a Igreja Católica que usa, mas era lá. Aí veio a creche em 80 e daí nós construímos o, lá o
CPM, lá em 80, 81, que era lá em cima onde é o lugar da reciclagem, e Aparecida. A gente
começou todo mundo junto nessa Associação que é uma peça do tamanho disso aqui. E daí a
gente foi evoluindo, mas todo mundo teve um segmento. A gente se dá bem, todo mundo se
dá bem. Mas tem a origem do trabalho da Associação, tudo isso que existe. [...]

Fonte: Da Pesquisa

Leonardo: Vocês sabem por que o pessoal não se reunia em lugares abertos?
Yandra: Porque era ditadura. A gente tá estudando isso.
Maria Karolina:  E elas  falaram que elas se reuniam na casa dela e  colocavam
colchão na janela pra ninguém de fora ouvir que eles estavam fazendo reunião.
Yandra: A gente perdeu esse vídeo.
Leonardo: Mas ficou na memória de vocês. Grande parte das pessoas que chegaram
aqui, chegaram na época da ditadura. E muita gente ocupou terrenos irregularmente.
Imagina…
Maria Karolina: Nossa!

E em meio à ditadura, as lutas por melhorias no bairro parece que fortaleceram os

laços entre essas mulheres, fortaleceram as amizades.

Figura 34 - Yandra e Karol atentas na fala da Dona 
Leci

Figura 35 - Muita atenção
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Maria Elena: Ela (aponta pra Leci) e essa outra (aponta para Dona Graça), duas que já 
faleceram, foram as minhas primeiras amigas. Foi ela, tu (Leci), o Antônio, a Gilda, a mãe 
dos 24, e a finada Pretinha. [...]
Dona Graça: Vim de Estrela. Eu vim pra cá pequena. Os meus pais faleceram e eu fiquei
com a minha tia. Fiquei com a minha tia aqui. Depois então eu vim pro curso porque não…
não tinha o que fazer, não trabalhava, era pequena, então eu arrumei um cursinho pra fazer.
E arrumei uma grande amiga aqui que é a professora Tita e tô hoje até com ela aqui.
Risos
Graça: E daqui eu não saio mais. Até o fim da minha vida, continuo com ela. Com todas
minhas amigas. É isso que eu vou para vocês, não tem mais nada.
Todos: Muitos risos e muita emoção.

Fonte: Da pesquisa

Além da Dona Graça, que veio de  Estrela, da Dona Leci, que veio de Sobradinho,

outras mulheres falaram de onde vieram:

Dona Zilma: Eu morava, eu nasci em Petrópolis.
Leonardo: E veio pra cá por quê?
Zilma: Vim pra cá por que, morava de aluguel também, aí o meu esposo comprou essa
casinha, de madeira, e nós viemos pra cá… tinha os três filhos né…
Leonardo: E há quanto tempo isso? Que ano mais ou menos?
Zilma: Faz uns 52 anos já.
Leonardo: Era mais caro lá em Petrópolis, é isso?
Zilma: A era, lá era tudo pago, tudo… comprado. Aqui já é mais… compro mais é pouco.
Lá era muito caro as coisas. Aí nós viemos pra cá. Mas não tinha barranco, era um bequinho
também (desenha com as mãos um bequinho) que passava. (Olha para outras participantes)
Um coisinho assim, era mato, só mato. Um barranco. Aí tinha a minha casa também era um
barranco aí eles que arrumaram. E saía lá no arroio lá né, que tem lá agora tem a casa da
Celina lá tudo. Mas esgoto tem que, até agora o esgoto tem que ser lá no arroio, porque não
dá pra subir.
Tita: Aham. Eu lembro que uma época que eu era solteira, a gente morava na Glória, e aí 
quando chegava Sexta-feira Santa, a gente atravessava por aqui que era tudo mato, pra ir lá 
no morro, pra gente pegar marcela. [...]
Leonardo: A gente tava na dinâmica de quem veio de onde né? A senhora nasceu na Ilhota 
e veio pra cá…
Jane: Eu sou daqui, Vila Ilhota, sou natural de Porto Alegre, mas, tem sempre o lugar que 
tu é o natural mesmo, sou da Vila Ilhota mesmo. Eu vim para cá com um aninho de idade. 

Figura 36 - Dona Graça, sempre alegre na Roda Figura 37 - Leonardo e Yandra
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Quer dizer, do nascimento a nove meses lá, onze meses né, eu fiquei na Vila Ilhota. Um 
aninho, já caminhando, pisei na Represa. E dali fiquei até hoje. E pretendo ir até meus cento
e poucos anos.

Fonte: Da pesquisa.

Esse era um dos temas  que eu considerava  importante  na  pesquisa,  a  origem dos

participantes. Porém, como havíamos combinado de realizar outra roda de memória no local,

preferi que a roda corresse mais solta nesse momento. Voltaríamos ao assunto na segunda

roda na Tuca,  buscando compreender melhor o que levou essas pessoas,  essas famílias,  a

mudarem-se para o território. Entretanto, uma coisa ficou clara para todos, como é possível

perceber nesse diálogo:

Leonardo: Pessoal, a gente viu que essas mulheres vieram para o bairro saindo de
lugares diferentes, dos municípios de Sobradinho e Estrela, e de outros bairros de
Porto Alegre. Deu pra entender o que as motivou a virem pra cá?
Igor Silva: Porque aqui era mais barato de viver.
Leonardo: Isso. Não ficou muito claro, mas havia ocupações e venda de terrenos e
casas lá pelos anos 1950, 1960 e 1970. A gente precisa entender isso melhor.
Valentina: Mas como que a gente vai descobrir isso? Perguntando para as pessoas?
Leonardo: Pode ser.
Valentina: A gente pode ver se tem outros livros falando disso.
Leonardo: Pode ser também. Lembra que a gente vai fazer mais rodas, além dessa
da Tuca. A gente vai fazer na Vila São Miguel, que já está marcada, no Morro da
Cruz e na Represa, que ainda falta marcar.
Igor Silva: Onde que é São Miguel mesmo?
Leonardo: Perto do Presídio.

Ao final da reunião, destacamos alguns temas que seriam debatidos na próxima roda:

as origens geográficas das pessoas, os motivos que as fizeram se deslocar para esse território,

e a forte presença feminina nas associações.

Mas antes de irmos embora eu fiz  o  meu destaque.  O tema da importância  dessa

pesquisa precisava ser relembrado:

Figura 39 - Dona Jane e LeonardoFigura 38 - Leonardo e Yandra
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Leonardo: Eu gostaria de ficar aqui escutando vocês durante…
Yandra: Por horas e horas
Leonardo:  Durante  muito tempo.  Mas  nós temos responsabilidades.  Nós  temos  nossos
horários…
Maria Karolina: Chega em casa e ó…
Leonardo: Eu gostaria de saber de vocês, da nossa parte, do que eu senti até agora, eu não
conversei com todo mundo, mas da nossa parte há o interesse de voltar, pra gente poder
conversar.
Yandra e Maria Karolina: Muito. Bastante.
Tita: O segundo capítulo?
Risos [...]
Leonardo: A gente pode marcar um outro dia pra continuar?
Bete, Zilma e Maria Elena: É com a Tita! É com ela que é a dona.
Tita: Dona do pedaço é a novela. Não. Não sou dona do pedaço…
Risos
Leonardo: Pra encerrar eu quero agradecer bastante. A gente vai sentar depois com muita
calma e com muita tranquilidade a gente vai ouvir, vai pensar sobre isso que vocês falaram.
Vai  analisar  com os registros  que a gente tem e pensar  um pouquinho essa história  da
comunidade. Mas a gente quer voltar pra dar continuidade a isso.
Tita: Ó, eu penso assim ó… se fui útil pra vocês…
Yandra: Claro…
Tita: Se foi válido essa nossa informação. Se era mais ou menos o que vocês imaginavam.
Não sei, de repente a gente até fugiu do objetivo de vocês, do alvo, se é o caso vocês podem
nos falar pra gente, a nossa fala, ou ser muito repetitivo, ou sei lá, mas, são bem vindos
sempre.
Leonardo: Eu acho, eu agradeço demais, eu acho que o que falta nos livros de história…
Yandra: Ta aqui:
Leonardo:  E  a  gente  quer  mudar  um  pouquinho,  é  vida,  e  a  gente  quer  colocar  um
pouquinho... E ao menos, se não dá pra mudar os livros de História que tão na escola, a
gente quer mudar um pouquinho as aulas de História.
Yandra: Porque querendo ou não, o que faz a História são os detalhes, e esses detalhes de
vocês são os principais.
Tita: Coisas verídicas.
Yandra: É.
Leonardo:  Quero agradecer pra gente encerrar,  ao menos a gravação aí.  Eu to ficando
nervoso
Maria: As histórias estão aqui.
Yandra: Vocês estão nela.
Maria: Nós estamos dentro do contexto.
Leonardo, Maria, Yandra: Obrigado, obrigado, muito obrigado!
Palmas, sorrisos.

Figura 40 - Dona Selma (em pé), Dona Bete e Dona 
Tita

Figura 41 - Fim da gravação
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Fonte: Da pesquisa.

Aqui  é  possível  destacar  as  conclusões  de  Yandra  e  Maria  Karolina  sobre  a

importância das memórias das participantes na construção da narrativa histórica e das aulas de

História. O que fica claro no diálogo que estabeleceu-se com a Dona Maria e a Dona Tita ao

final  da roda:  “Por que querendo ou não,  o  que faz  a História são os  detalhes,  e  esses

detalhes de vocês são os principais”, “As histórias estão aqui”, “Vocês estão nela”, “Nós

estamos dentro do contexto”. Nesse sentido, as memórias das experiências individuais e de

vivências  coletivas  tem muito  a  ensinar,  porque  possibilitam conhecer  as  percepções,  os

sentimentos, os afetos produzidos pelos acontecimentos vividos por pessoas de carne e osso,

pessoas  iguais  a  nós.  Ao  mesmo  tempo,  essas  experiências  são  valorizadas  pelas  novas

gerações,  essas  pessoas  são valorizadas  como sujeitos  da  História.  Sujeitos  portadores  de

experiências e conhecimentos, saberes que podem ser compartilhados no intuito de produzir

sentidos  para outras gerações.  As memórias aqui produzem vínculo,  sentidos coletivos.  A

aprendizagem é significativa pois se relaciona às vidas das pessoas que estão aqui as contando

para nós.

4.4.3 Entre memórias e fontes escritas

Em princípio, combinamos de nos encontrar no dia 26 de setembro, uma semana após

a roda na Tuca. Porém, como era a semana dos Conselhos de Classe, foi necessário adiar essa

reunião  de  análise  da  roda  da  Tuca.  Um segundo  adiamento  ocorreu  ainda  para  que  se

realizasse  um  encontro  que  estávamos  tentando  fazer  há  algum  tempo  com  o  grupo

Quilombonja.

O Quilombonja é um grupo de estudos de estudantes da EMEF Nossa Senhora de

Fátima,  localizada  no  bairro  Bom  Jesus,  coordenado  pelo  professor  de  Geografia  e

pesquisador  Bruno  Xavier  Silveira,  que  busca  refletir  sobre  território  e  poder  desde  a

perspectiva da educação para as relações étnico-raciais para promover o reconhecimento das

pessoas sobre o lugar onde moram, sobre quem são e sobre o seu lugar no mundo. O trabalho

realizado pelo grupo pode ser melhor conhecido não somente através da página de Facebook

do grupo5 mas também pela dissertação de mestrado do professor, intitulada “Da Bonja pro

5 Para  saber  mais  sobre  as  atividades  do  Quilombonja,  acessar  a  página  do  Facebook  do  grupo:
https://www.facebook.com/quilombonja 

https://www.facebook.com/quilombonja
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mundo”: o território vivido como potência identitária no ensino de Geografia  (XAVIER,

2018).

Nesse encontro conversamos sobre as semelhanças e as diferenças existentes entre os

dois grupos de pesquisa. Sobre as histórias e as características dos dois territórios e, o mais

significativo, as experiências dos estudantes presentes, dos dois grupos, amarradas às suas

vivências  geográficas,  a  partir  de  uma perspectiva  crítica  e  inclinada  à  transformação da

realidade a partir da construção e divulgação de conhecimentos a respeito desses territórios.

Figura 42 - Emblema do Quilombonja

Fonte: Quilombonja (2018)

Também nesse dia, e por ideia do grupo foi produzido um vídeo de divulgação do

nosso grupo de pesquisa que foi divulgado nas redes sociais. No vídeo, se buscou informar a

comunidade a respeito da pesquisa realizada e convidar as pessoas a participar da construção

dessas narrativas da história do território (Figura 43).



147

Fonte: Da pesquisa.

             

  No encontro seguinte do nosso grupo de pesquisa, realizado na escola, em 15 de

outubro, busquei tratar de narrativas da história do território presentes na bibliografia que trata

do município de Porto Alegre. Como vimos, não constam referências ao território pesquisado

na historiografia do município, mas sim em crônicas, mais especificamente em crônicas de

Ary Veiga Sanhudo.

Tratando essas crônicas como fontes históricas, busquei analisar junto aos estudantes

essas narrativas, que imagens elas criam ou reproduzem do território, se elas correspondem

com as memórias que apareceram nas rodas e de que forma ocorre esse tipo de narrativa, se a

imagem  se  enquadra  numa  forma  já  existente  de  retratar  territórios  periféricos  de  Porto

Alegre.  Dessa maneira,  buscamos verificar  como as narrativas,  entre  elas  a  História,  mas

também as crônicas e textos jornalísticos contribuem para a construção de estigmas a respeito

de pessoas e lugares da cidade.

Foram também abordadas reportagens que tratavam de territórios marginalizados e, de

certa forma periféricos, de Porto Alegre, como os becos da região central entre os séculos XIX

e XX, a partir de análise realizada por Sandra Jatahy Pesavento (1999); a Cidade Baixa, desde

as análises realizadas pela geógrafa Daniele Machado Vieira (2017); e as vilas marginais, que

aparecem em reportagem veiculada pela Revista do Globo em 1945.

A ideia foi possibilitar que os estudantes-investigadores identificassem a continuidade

no tempo a forma de narrar  esse  lugar.  Identificar  como essa  narrativa contribuiu para  a

manutenção  de  estigmas  a  respeito  desses  territórios  e  de  seus  habitantes,  também  a

comparação dessas narrativas àquelas que emergiram das memórias dos moradores e pensar

uma forma de romper com essa estigmatização ao se produzir  outras narrativas históricas

sobre o território pesquisado.

Figura 43 - Cenas do vídeo de divulgação da nossa pesquisa
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Para isso, comecei abordando a maneira como os bairros aparecem na historiografia

do  município  de  Porto  Alegre,  quando  eles  aparecem  de  maneira  direta  na  bibliografia

encontrada.  Os  primeiros  textos  escolhidos  foram  três  crônicas  de  Ary  Veiga  Sanhudo,

publicadas em 1975, mas produzidas em anos anteriores à essa data: Bairro Aparício Borges,

Morro da Polícia e Vila São José.

Assim, o grupo foi dividido em três e cada novo grupo deveria apresentar o texto para

os demais colegas, sublinhando partes importantes e apontando como o lugar foi retratado

pelo autor e o que chamou mais a atenção do grupo.

O primeiro grupo a apresentar foi o que tratou do Bairro Coronel Aparício Borges:

Valentina: O bairro tem esse nome por causa de um militar, o Aparício Borges, que
lutou numa guerra contra os paulistas… Ó Sor…
Yandra:  A gente  viu  isso  na  aula  de  História.  Não  é  por  que  os  paulistas  não
concordavam com a ditadura do Getúlio Vargas?
Leonardo: Isso.
Valentina: E aí ele morreu e virou herói.
Leonardo: Leia essa parte do texto que fala isso, por favor.
Valentina (procura e, com ajuda do professor, encontra o trecho):

E  se  agora,  nesta  capital,  justamente  no  lugar  de  onde  partiu  o  bravo
Comandante se procura perpetuar a sua gloriosa memória, dando ao bairro o
seu  nome,  podem crer,  esse  gesto  não  tem nada  de  acinte  ou  descabido
propósito. É tão somente o culto daqueles que souberam cumprir com a sua
obrigação pelo Rio Grande do Sul e pela Pátria. (SANHUDO, 1975, p. 126)

Leonardo: E o que o Sanhudo quis dizer com isso? Para que nomear o bairro com o
nome desse militar?
Valentina: Para perpetuar a sua gloriosa memória.
Leonardo: Isso. Lembra quando a gente falou das estátuas?
Maria Karolina: Sim. Quando a gente viu o Carnaval da Mangueira.
Leonardo: Isso.
Yandra: É a História de quem vence as guerras.
Leonardo: Isso. É para homenagear uma pessoa, uma história. Tanto as estátuas, os
monumentos que são construídos, quanto os bairros que recebem nomes de pessoas
que  viveram  no  passado,  servem  para  fazer  as  pessoas  não  esquecerem  dessas
pessoas e dessas histórias.
Valentina: Entendi.
Leonardo: Que mais, pessoal? Que mais Valentina? Que mais aparece no texto?
Valentina: Que o bairro é novo…
Leonardo: Era novo em 1975. Ou quando a crônica foi escrita, o que eu não sei6. O
bairro foi criado por Lei em 1959.
Valentina: E antes se chamava Chácara das Bananeiras. Será que tinha bananeira lá?

Risos
Alguém: O texto usa umas palavras complicadas.
Leonardo: É verdade. Mas é porque é uma outra época que ele foi escrito.
Haciane: E antes era um descampado. Mas depois a Brigada Militar se instalou no
descampado. E o transporte era feito por bondes puxados por burros que vinham até
o Hospício São Pedro. É isso.
Leonardo: Muito bem. Então essa era chácara e depois da instalação da Brigada se
transformou em área militar.

6 Depois eu descobri que a crônica foi escrita em 1960. Mas na reunião do grupo eu não sabia ao certo a data da
primeira publicação.
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Valentina: Por isso que tem um monte de militar que mora no bairro, né?
Leonardo:  Isso.  Quando  a  gente  fizer  a  roda  na  Vila  São  Miguel  a  gente  vai
entender melhor essa história… vamos para o próximo texto? Quem lê? Morro da
Polícia? Pode ser?

Gregory: Ele fala que o Morro da Polícia… a vista do Morro da Polícia era muito
bonita  e  que  devia  ter  tipo  um  mirante  em  cima  do  morro  para  as  pessoas
aproveitarem a paisagem. E tem esse nome por causa dos ratos brancos…
Leonardo: Como eram conhecidos os guardas municipais, por causa da cor da sua
farda.
Gregory:  Ah… Ratos brancos (risos). E fala que a paisagem mudou muito. Que
antes tinha muitas casas brancas e agora… na época que ele escreveu, tinha muito
arranha-céu. E que a cidade perdeu muitos verdes.  E ele fala também que muito
poucas pessoas conhecem o Morro da Polícia.
Leonardo: E as casas?
Gregory: Fala que antes era deserto e agora tem muitas malocas…
Leonardo:  E diz também que tem uma das  mais cerradas,  mais populosas  vilas
marginais de Porto Alegre. Vilas marginais… sabem o que é isso?
Maria Karolina: Nossa! São as vilas?
Leonardo: Sim. Mas olha só como as vilas eram denominadas… olha como eram
tratadas pelo Sanhudo… Que que é marginal?
Yandra: Que tá na margem, tá na periferia.
Leonardo:  Isso.  Que está longe do centro,  quase fora ou fora.  Essas vilas eram
chamadas  de  vilas  marginais  ou de vilas  de  marginais,  termo que foi  e  ainda  é
amplamente usado para caracterizar as pessoas que vivem às margens da sociedade,
para caracterizar as pessoas que praticam delitos ou vivem de alguma maneira na
ilegalidade. E tem gente que chama outras pessoas de marginal... Olha só como ele
continua no texto: 

É  uma  aglomeração  incrível  e  pitoresca!  Trepadas  na  caída  da  montanha,  as
precárias  casinhas  oferecem  um  espetáculo  completamente  fora  de  qualquer
previsão. [...] É um outro mundo! Uma vila ao largo da cidade, vivendo as mais
incríveis limitações na esfera das reivindicações populares. (SANHUDO, 1975, p.
118). 

Que vocês acham disso?
Silêncio.
Leonardo: Ele chama essas casas construídas precariamente, onde pessoas vivem
com dificuldades, de espetáculo.
Yandra: Bah! E ele nem fala de como as pessoas viviam?
Leonardo: Não.

Há aqui uma confluência entre os termos marginal e periferia. Ambos, o marginal e o

periférico estão à margem. Excluídos das possibilidades de vida do território urbanizado, com

equipamentos  urbanos  e  serviços  dos  mais  diversos,  os  indivíduos  marginalizados  são

também  empurrados  para  as  periferias  geográficas,  para  as  margens  da  sociedade

normalizada. E com eles vai também o estigma.

Estigmatização  pode  ser  entendida  como uma tipificação,  uma caracterização  que

reduz, essencializa, naturaliza, simplifica, exagera e “fixa a diferença”, dividindo o “normal e

o aceitável” do “anormal e inaceitável”, estabelecendo um “nós” e um “eles” que, se por um

lado facilita a vinculação e os laços sociais, por outro, exclui, expulsa para fora dos limites
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aqueles  que  são  considerados  perigosos  para  a  estabilidade  do  grupo (HALL,  2016).  Os

estereótipos produzem a inferiorização, o descrédito, o preconceito, o escárnio, a evitação do

estereotipado, impossibilitando sua plena aceitação pelos outros (GOFFMAN, 1988).

É justamente  nessa periferia  que proliferaram as  “malocas”,  que segundo Rodrigo

Weimer:

[...]  foram  constantemente  associadas  ao  ócio,  à  promiscuidade,  à  sujeira,  aos
crimes,  ao  perigo.  Elas  eram  abrigo  de  “desajustados”  sociais  e  econômicos”.
Certamente  a  isso  estava  vinculado  o  fato  de  a  ética  de  seus  trabalhadores  ser
considerada indisciplinada diante da lógica do capital. Sob o ponto de vista da saúde
pública  e  da  estética,  elas  eram  indesejadas,  o  que  justificava  sua  demolição.
(WEIMER, 2018, p. 498-499)

Seguindo essa lógica, pode-se tratar também, como faz Loïc Wacquant, nos termos de

um “território estigmatizado”, ou seja, “lugar de perdição”, “espaço penalizado” que quando

ameaça tornar-se permanente na paisagem urbana, é marcado negativamente por discursos

que  espalham-se  a  sua  volta,  provenientes  de  baixo,  dos  círculos  das  relações  da  vida

cotidiana, e de cima, produzidos nos meios políticos, jornalísticos, burocráticos e científicos.

Dessa maneira,  os estigmas já  operantes,  corporais,  morais,  identitários (de raça,  nação e

religião),  todos  eles  vinculados,  senão  relegados,  à  pobreza,  associam-se  a  segregação

socioespacial que toma os territórios habitados por esses grupos como mais uma marca que

gera  ainda  mais  efeitos  negativos  às  comunidades  já  marginalizadas  e  subalternizadas

(WACQUANT, 2006).

E isso parece que foi compreendido pelos estudantes-investigadores.

Leonardo:  Obrigado,  pessoal.  Vamos  ver  o  outro texto,  aí  a  gente vai  entender
melhor tudo isso… do Arraial de São José.
Valentina: Que que é arraial?
Leonardo: Arraial é um lugarejo, uma povoação afastada da cidade propriamente
dita. Lembra do Areal da Baronesa?
Maria Karolina: Sim. O Quilombo que a gente foi.
Leonardo: Isso. Era pra ser Arraial, porque era um povoamento que não ficava na
cidade propriamente dita. Mas aí eles reinventaram… Arraial, Areal… 
Yandra: Nesse  texto,  aparece  que  passando  pela  Bento  dava  pra  ver  ruas  mal
traçadas e uma igrejinha com uma cor não muito cristã. Acho que não era uma cor
clara. A paisagem era meio abandonada. E ficou bastante tempo abandonado.
Leonardo: Criada em 1875… a igrejinha. Capela de São José. Não existe mais a
capela. Hoje é a Paróquia São José do Murialdo. De onde sai a procissão da Sexta-
feira Santa.
Yandra: Sim. E tinha muitas chácaras e pequenas casas.
Leonardo: E o Morro da Cruz era Morro da Guampa, não se sabe por quê.
Yandra: E aí chegou o bonde e o bairro cresceu.
Leonardo: O arraial.
Yandra: Isso. Aí surgiu a Vila São José.
Leonardo: Vamos ler essa parte…
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Aí [...] pelo ano de 40, pouco antes ou pouco depois, gente das classes mais
modestas da nossa cidade, sentindo o premente problema do custo da vida
que cada  vez  mais  crescia,  começou a  procurar  essa  zona da  avassalante
capital, para construir, como pudesse e onde pudesse, a sua moradia.

Surgiu então a famosa Vila São José. Foi na verdade, um núcleo suburbano
que se desenvolveu aos poucos, meio clandestino e que, de fato, engendrou a
primeira vila marginal de Porto Alegre. Essa cidadezinha mirim aboletou-
se aí  na  margem  oriental  do  Arroio  do  Moinho  e  cresceu  tão
assustadoramente que, em breve,  constituiu sério problema, sob o ponto
de vista urbanístico, para a municipalidade. (SANHUDO, 1975, p. 131-132,
grifo nosso).

Leonardo:  O cronista usa aqui algumas palavras com sentidos semelhantes pelos
percebidos  pela  historiadora  aqui  da  UFRGS,  a  Sandra  Pesavento,  quando  ela
analisou reportagens da passagem do século XIX para o século XX: a “famigerada”
vila é um lugar de má fama, pois está localizada no “mundo marginal” da cidade,
da  “urbs”,  habitado  pelo  “bas-fond”,  palavra  fracesa  que  significa  a  ralé,  os
marginais,  o  grupo  social  inferior,  a  escória  social.  Quanta  superioridade,  não
acham?
Yandra: Ele só pode ser branco!
Maria Karolina: Acho que ele nunca entrou no bairro, né sor?
Leonardo: Sim. Ele era branco e não temos como saber se ele já visitou o bairro que
descreveu na crônica. Segundo o historiador Jorge Barcellos (2015), Sanhudo, antes
de “descobrir-se vereador e escritor”, foi cobrador de alfaiateria, caixeiro de bodega,
vendedor de sombrinhas e quitandeiro7. 
Maria Karolina: É a História única! 
Yandra: E é como a gente viu na palestra da Djamila (Ribeiro) com o lugar de fala.

Sanhudo fala desse lugar que é de uma pessoa branca que faz parte de um grupo social

específico, de escritor e vereador. Ele fala dos outros, dos diferentes, daqueles que ele quer se

diferenciar, com relativa inferioridade, subalternizando-os, marcando-os da mesma maneira

que fizeram os jornais com os pobres e negros do centro da cidade na virada do século. E isso

parece ter sido compreendido pelo grupo de estudantes-investigadores.

Leonardo: Vamos dar uma olhada em algumas notícias que a geógrafa e professora
da rede municipal Daniele Vieira e a historiadora Sandra Pesavento analisaram e que
tratam de alguns lugares de Porto Alegre entre os séculos XIX e XX.

Separei então algumas dessas notícias e distribui para os estudantes-investigadores:

a) na Gazeta da Tarde, de 27 de abril de 1895, esses lugares eram assim descritos:

Toda  a  casinha  era  dividida  em  uma  infinidade  de  aposentos  escuros,
minúsculos, dos quais saíam cabeças mal dormidas, com olhos remelentos
(PESAVENTO, 1999)

b) no  jornal  A  Gazetinha,  em  12  de  janeiro  de  1896,  um  certo  beco  é  assim

identificado:
7 BARCELLOS,  Jorge.  O  centenário  de  Ary  Veiga  Sanhudo.  03  jun.  2015.  Disponível  em:

http://estadodedireito.com.br/o-centenario-de-ary-veiga-sanhudo/ 

http://estadodedireito.com.br/o-centenario-de-ary-veiga-sanhudo/


152

Na quadra  calamitosa  que  atravessamos,  com as  espeluncas  existentes  na
capital,  raro  é  o  dia  em  que  o  cadastro  da  polícia  não  registra  fatos
vergonhosos. (A GAZETINHA, 1896, apud PESAVENTO, 1999)

c) no jornal A Gazetinha de 12 de maio de 1898, uma visita ao famoso Beco do Poço

é descrita como uma “descida aos infernos”, sendo assim é assim retratada:

Eram talvez 09 horas da noite. O tal Beco parece mesmo apropriado para ter,
em meio de sua extensão, um lupanar; a impressão que se receba, ao transitar
no mesmo, é péssima. Aqui e ali, de um lado e de outros, há mulheres de má
vida à janela ou junto à porta de suas pequenas moradias e a palestrarem em
altas vozes com soldados, marinheiros e crioulos debochados - a palestra é
ponteada por palavras obscenas; mais adiante há uma venda cheia de uma
freguesia  barulhenta,  no  meio  da  qual  as  mulheres  tomam  cachaça.  (A
GAZETINHA, 1898, apud PESAVENTO, 1999)

d) trecho de reportagem de a Gazetinha, de 20 de julho de 1898:

[...] constroem um galpão, sem alinhamento, sem confortabilidade, dividem-
se em centenas de nichos faltos de luz e de ar e por preço exorbitante alugam
ao pobre proletário que se vê na necessidade de habitá-lo. (PESAVENTO,
1999)

e) trecho de reportagem do jornal  O Independente de 16 de fevereiro de 1906, que

aborda o problema de um dos becos da cidade, o Beco do Fanha:

Os moradores  são  ou  vagabundos  incorrigíveis ou  prostitutas  da  mais
baixa esfera,  infelizes  que às  vezes  nem têm o que comer e  que,  para
poderem pagar o aluguel das casas, aglomeram-se as vezes seis ou oito em
casas  que  com  dificuldades  conteriam  três  moradores.  Nessas  casas,  a
imundície é  das mais flagrantes,  sendo os  apartamentos ao mesmo tempo
sala,  dormitório,  sala  de jantar,  cozinha e latrina (PESAVENTO, 1999,  p.
198).

f) reportagem do jornal Correio do Povo de 17 de janeiro de 1926 sobre o Beco do 

Rosário, localizado no Centro onde hoje é a Avenida Otávio Rocha:

A demolição do antigo Beco do Poço expulsou a gentalha ali habitante –
que,  afinal,  devia  encafuar-se  em  alguma  parte.  A  mesma  gentalha,
entretanto, aprecia e prefere o centro da cidade: não as artérias principais – o
que, então, seria o cúmulo! – mas as transversais, que são precisamente a
caterva de becos que infestam o coração da “URBS”.
Assim,  e  não  existindo  disposição  municipal  moralizadora  alguma,  o
"pessoal"  afugentado  procurou  acomodar-se  numa  espécie,  assim,  de
sucursal:  o  antigo  Beco  do  Rosário.  E  com  o  inseparável  acréscimo:  os
tumultuários “habitués”, que formam a fina flor da capadoçagem porto-
alegrense.
Revela notar que as vielas transversais vão, todas, desembocar ou nascer ou,
ainda,  encravar-se  nas  ruas  principais  do  centro,  de  movimento  cotidiano
forçado em todas as horas e de habitação familiar.  Pois  as desordens, os
deboches,  todas  as  inconveniências  revoltantes  da  ralé  estão  a
atormentar pavorosamente os transeuntes e os moradores próximos do
famigerado Beco do Rosário.  A coisa  tem proporções:  desenvolve-se da
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Rua Vigário José Inácio à Senhor dos Passos, quase todo o perímetro da má
afamada e mal cheirosa Rua 24 de Maio.

O  sarilho  é  constante:  diária  e  nocturnamente.  De  permeio,  quitandas
asquerosas  ou  bodegas  ignóbeis  a  empestear a  atmosfera.  E,  a  coroar
tudo, os  ajuntamentos repulsivos,  quadros de miséria e de revoltas,  os
outros,  as  outras...  Ora,  a  polícia  se  não  pode  eliminar  aquilo,  pode,  ao
menos, atenuá-lo um pouco.
Este é o pedido, não muito exigente, de algumas famílias das imediações e
endereçado, por nosso intermédio, a quem de direito (KOEHLER, 2015).

g) reportagem inteira da Revista do Globo de 23 de junho de 1945, escrita por Justino

Martins  e  intitulada  Miséria  organizada,  onde,  além  de  diversas  fotografias,

aparece o seguinte trecho que destaco aqui:

E, de súbito, por amor à limpeza da City, alguém teve a ideia de  ocultar o
pecado.

Policiais  e  funcionários  bateram  Pôrto  Alegre  inteira  em  busca  dos
maloqueiros para desgrudá-los dos muros, arrancá-los de junto aos isolados
arranha-céus centrais e recantos públicos mais abrigados. Quiseram reuni-los
a todos num único local,  formando uma  “vila de marginais” que ficasse
bem  longe  da  cidade  bonita,  lá  onde  aqueles  verdadeiros  percevejos
humanos  não  inquietassem  o  pacato  transeunte  burguês  com  a  sua
incômoda advertência social.

Alguns  maloqueiros,  -  miseráveis  farrapos  de  gente  enferma  e
envelhecida,  jogada  à  desgraça  pela  incongruência  dos  tempos,  -
deixaram-se  levar,  indiferentes  ou  esperançados  de  uma  situação  melhor.
Juntaram seus trapos, seus badulaques, latinhas de pedir comida, (imagem 2)
sacos de aniagem e vidros vazios, e seguiram os funcionários. Outros, porém,
- frutos maduros dos vícios do abandono, esquivaram-se ressabiados, apenas
trocando  de  pouso  ardilosamente,  como  os  cães  vagabundos  que,
enxotados, se erguem de um canto para deitar pouco adiante, bocejando.
E continuam por aí, menos visíveis durante o dia, mais errantes, porém, mais
sofridos e rebeldes do que nunca, escondendo-se sob as escadarias, as pontes,
os arbustos das praças públicas. (MARTINS, 1945)

Leonardo: E aí? O que parece para vocês?
Igor Silva: Não mudou muita coisa.
Katrine: Não  mudou  nada.  Tem  muito  preconceito.  Como  é  que  diz?
Estigmatização.

Figura 44 - Na “Vila Marginal cêrca de 200 crianças nunca bebem leite e se alimentam precariamente. A 
L.B.A, está construindo uma escola para elas

Fonte: Martins (1945).
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Leonardo: Exatamente. Algumas palavras deixaram de ser usadas atualmente.
Katrine: No jornal. Porque a gente ouve por aí.
Haciane: Miseráveis, farrapos humanos.
Valentina: Gentalha, mal cheirosa.
Yandra: Pesado, Sor. Crioulos debochados. Que horror! Isso é racismo!
Eduarda: Racismo tem em todo lugar. Até aqui na escola.
Leonardo: Com certeza. E a gente não pode ficar quieto quando ouve alguma coisa,
te que reclamar ou procurar alguém para denunciar, vocês sabem. Mas assim… E
foram essas as pessoas, essas que aparecem no texto, que foram expulsas do centro e
acabaram migrando para lugares mais distantes, para as periferias, primeiro Cidade
Baixa,  Colônia  Africana,  depois  próximo da Azenha,  Partenon,  Restinga e Zona
Norte.
Yandra: É por isso que a gente tem que contar outras histórias dessas pessoas.
Leonardo: E desses bairros, desses lugares. Mas a gente não pode esquecer como
essas pessoas eram e são ainda tratadas. Porque tem gente ainda hoje sendo expulsa
de alguns bairros e sendo obrigadas a ir para outros lugares. Vocês conhecem a Vila
Dique?  E  a  construção  da  Avenida  Tronco  na  Cruzeiro?  São  recentes  essas
remoções, essas expulsões. Pra terminar por hoje, vamos ouvir uma música?
Maria Karolina: Já ouvi falar. Da Cruzeiro.
Haciane: Da Cruzeiro. Claro.
Vários: Vamos!

A música escolhida já havia sido apresentada nas aulas de História das turmas de C30,

com o conteúdo do Brasil nos anos 1950 e 1960:

Saudosa Maloca (1951)
Adoniran Barbosa

Si o senhor não está lembrado
Da licença de conta

Que aqui onde agora está
Esse edifício alto

Era uma casa velha um palacete assobradado
Foi aqui seu moço

Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa maloca

Mais um dia nem quero lembrar
Veio os homens com as ferramentas

o dono mando derruba

Peguemo todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua

Apreciar a demolição
Que tristeza que eu sentia

Cada tábua que caia
Doía no coração
Mato Grosso quis grita

Mas em cima eu falei
Os homes está cá razão
Nós arranja outro lugar

Só se conformemos quando o Joca falou
"Deus dá o frio conforme o cobertor"

E hoje nóis pega a páia nas grama do jardim
E pra esquecê nóis cantemos assim

Saudosa maloca, maloca querida
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Que dim donde nóis passemos dias feliz de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida

Que dim donde nóis passemos dias feliz de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida

Que dim donde nóis passemos dias feliz de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida

A letra  da  música  serviu  para  contextualizar  os  acontecimentos  de  Porto  Alegre.

Lembramos que a maioria das pessoas chegaram ao bairro a partir dos anos 1950, ou expulsas

de regiões centrais ou provenientes de municípios do interior. Mas essa prática que ocorre

desde finais do século XIX e se intensificou a partir da década de 1950, não ocorreu somente

em Porto Alegre. Ocorreu em diversas cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro.

Yandra: A gente já ouviu essa música, Sor. Quando a gente estudou o crescimento
das cidades, êxodo rural, a bossa nova e aquele presidente… O…
Leonardo: Juscelino Kubitschek.
Yandra: Isso. Derrubaram as malocas no centro das cidades e as pessoas foram pra
periferia. E teve também no Rio de Janeiro, antes, quando surgiram as primeiras
favelas.
Leonardo:  Exatamente.  Isso lá no início do século XX, no Rio de Janeiro. Essa
prática de expulsar  ocorreu de diversas  maneiras:  à  força,  com a demolição dos
cortiços, modificando as regras de construção e proibindo alguns tipos de materiais,
aumentando os preços dos aluguéis e dos terrenos. Tudo isso acontece há bastante
tempo no Brasil e continua acontecendo. E quem é a maioria das pessoas que são
removidas, expulsas das regiões mais centrais das cidades?
Yandra: Os negros.
Gregory: Os pretos.
Leonardo: Quem é que foi expulso da Cidade Baixa?
Maria Karolina: Os negros. A gente conversou com aquela mulher lá no quilombo
(referindo-se ao Quilombo do Areal) e ela falou pra gente sobre isso também. Muita
gente que antes era escravo foi para os quilombos, foi pra Cidade Baixa e depois pra
periferia.
Leonardo: Exatamente. Não eram somente negros, mas a maior parte era.

Na  minha  avaliação  houve  aprendizado,  houve  entendimento  da  continuidade  de

práticas  de  violência  das  elites  sobre  os  mais  pobres,  violências  essas  que  se  deram em

diversos  níveis,  tanto  diretamente  sobre os  corpos das  pessoas  que  se  viram obrigadas  a

deixarem  seus  lugares  de  moradia,  como  as  diferentes  formas  de  violência  simbólica,

discursiva, e que de alguma maneira marcou e continua marcando os sujeitos, as imagens que

a sociedade tem dessas pessoas e que elas mesmas, os próprios grupos estigmatizados, tem de

si mesmos.

Essa perspectiva foi também proporcionada com os estudos que fazíamos em aula,

principalmente com C20 (nesse ano e no anterior, em 2018 com as turmas que agora eram

C30), sobre a escravidão e a manutenção de uma série de elementos da sociedade escravocrata
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mesmo após a abolição ocorrida em 1888. Essa continuidade era abordada a partir da cultura

contemporânea, principalmente do rap, com a música de Emicida, Boa Esperança:

E os camburão o que são?
Negreiros a retraficar
Favela ainda é senzala, Jão!
Bomba relógio prestes a estourar (EMICIDA, 2015)

Na aula  de  história  da  semana  seguinte  com as  C30,  levei  para  os  estudantes  as

crônicas  de  Ary  Veiga  Sanhudo,  os  recortes  das  reportagens  destacados  anteriormente  e

trechos de transcrições de memórias que trataram das alegrias, das práticas coletivas e de

solidariedade  presentes  na  vida  social  do  território.  Os  materiais  foram  impressos,

fotocopiados na escola e entregues aleatoriamente para os estudantes de C30. Solicitei que as

crônicas e as reportagens fossem rapidamente descritas e que os estudantes expusessem suas

impressões, primeiro em seus cadernos.

Em seguida solicitei que os registros fossem expostos para os coletivos, nas três turma

de  C30.  Sem surpresa,  os  estudantes  demonstraram insatisfação  e  deixaram expresso,  na

maioria  dos  casos,  que  identificaram  nos  textos  preconceito,  discriminação,  racismo,

violência.  Informei  aos  grupos  que  não  havia  outras  publicações,  com  exceção  de  uma

dissertação de mestrado sobre a musicalidade na Tuca, que tratassem desses territórios e que

eu  enxergava  a  situação  como  um  problema.  Questionei  então  sobre  como  resolver  o

problema. A resposta, como eu esperava, veio dos estudantes-investigadores, dos estudantes

que participavam do grupo de pesquisa: é necessário ouvir quem viveu a história. Os outros

textos foram então apresentados para os grupos e possibilitaram a conclusão um tanto quanto

unânime – pois nem todo mundo participa das aulas – que é necessário ouvir as pessoas para

conhecer fatos, acontecimentos, “ essas coisas” que as pessoas vivem, que não aparecem nos

livros de história.

Se essa perspectiva de continuidade na História, sobretudo a da violência sobre os

mais  pobres,  me parece  que  foi  bem compreendida  pelos  estudantes-investigadores,  seria

então necessário ampliá-la com elementos da história local, da história do território, o que

poderia ser realizado como a enunciação de aspectos raciais – bem percebido nas reportagens

de finais do século XIX e início do século XX – de gênero, religioso, cultural, o que deveria

ser feito a partir da ampliação das provocações para as próximas rodas de memória e para o

retorno na Tuca. O próximo encontro do grupo serviria então para que nos preparássemos para

a próxima roda de memória realizada na Vila São Miguel.
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De outra  forma,  um problema  que  para  mim já  se  anunciava,  agora  ficava  mais

destacado. Eu deveria ter iniciado essa pesquisa com os estudantes no início do ano. Se assim

fosse,  o  diálogo  desse  trabalho  com  as  aulas  de  História  poderia  ser  feito  com  maior

intensidade. Ainda havia alguns meses, poucos, mas havia alguns meses para a realização da

pesquisa, alguns meses de aulas.

Nesse  momento,  individualmente,  comecei  a  organizar  a  transcrição  para  que

pudéssemos  escolher  alguns  trechos  para  levar  para  a  sala  de  aula.  Resolvi  realizar  esse

trabalho  sozinho  em  função  dos  inúmeros  trabalhos  e  avaliações  que  estavam  sendo

solicitados por todas as disciplinas escolares.

Ao  mesmo  tempo,  e  em função  das  atividades  finais  do  último  trimestre,  alguns

estudantes-investigadores,  principalmente  de  C30,  já  demonstravam  preocupação  em

participar de muitas saídas e encontros como as que estávamos fazendo, o que tomava algum

tempo do turno que era usado por muitos para estudar e realizar os trabalhos de todas as

disciplinas escolares. Em outros casos, alguns estudantes me informaram que não poderiam

mais participar por precisarem trabalhar ou cuidar de casa ou irmãos mais novos. Isso por que

outros membros da família precisariam aumentar a carga de trabalho fora de casa em função

da  crise  econômica  que  se  intensificava  no  período.  Nesse  momento,  alguns  estudantes-

investigadores passaram a não ir mais aos encontros e saídas.

4.4.4 Vila São Miguel

Após algumas tentativas de combinação, conseguimos marcar a roda de memória na

Vila São Miguel. Não tivemos tempo para nos reunir e organizar as provocações que faríamos

na roda antes de realizá-la. Isso por que a nossa facilitadora, a Dona Silvia, havia conseguido

reunir um grupo de moradores para aquele dia, 22 de outubro. Sabendo das dificuldades de

organizar  um  encontro  como  esse,  marcamos  e  fomos,  realizando  a  conversa  prévia  no

caminho  da  Associação  Comunitária  da  Vila  São  Miguel.  Aspecto  importante:  todos  os

estudantes-investigadores presentes eram de C20. O pessoal de C30 começava a se preocupar

mais com as avaliações finais, com as possibilidades de aprovação ou reprovação e com a

formatura.

Abaixo, a lista de quem participou da roda da Vila São Miguel:

a) estudantes-investigadores: Andressa, Igor Silva, Igor Palhares, Maria Karolina e
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Rhaíssa;

b) participantes da roda: Silvia Regina Maciel (Dona Silvia), Maria Enedi Rangel

Cardoso (Dona Maria), Hermínia de Campos Furquim (Dona Hermínia), João

Carlos Rodrigues de Chagas (Sr. João), Irma Stenin Rengel (Dona Irma), Marta

Terezinha da Cruz Vargas (Dona Marta) e Cindra Ajardo da Silva (Dona Cindra).

A roda de memórias na Associação foi realizada com um pouco mais de tranquilidade

por nós. Com relação às questões técnicas, aprendemos com os nossos erros: dividimos as

tarefas de maneira mais eficaz e os arquivos foram salvos no notebook logo que as memórias

dos smartphones  lotaram.  Com isso,  tínhamos os  arquivos  salvos  em dois  aparelhos.  Eu,

Andressa, e Igor Silva, responsáveis por questões técnicas tínhamos mais domínio sobre as

particularidades dos aparelhos e das gravações, apesar de não termos conseguido realizar a

oficina de audiovisual que eu havia pensado para o grupo de pesquisa. 

Figura 45 - Foto ao final da roda, após lanche preparado carinhosamente pela Dona Silvia

Fonte: Da pesquisa.

O número  menor  de  participantes  da  roda  facilitou  a  comunicação  e  os  registros.

Explicamos o Projeto no início e deixamos para registrar a documentação de uso da imagem

para pesquisa depois, o que fez com que ganhássemos tempo.

4.4.5  Aprendendo com as memórias da Vila São Miguel
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Realizamos  nossa  reunião  duas  semanas  depois  da  roda  de  memórias.  Com  a

transcrição  realizada  por  mim,  começamos  com  as  apresentações  dos  participantes

(FIGURAS 46 a 53), selecionadas previamente e apresentadas através de slides:

Dona Hermínia: Eu moro aqui na comunidade já há 36 anos. Vim pra cá era bem diferente
do que é agora. Principalmente minha rua onde eu moro, era uma rua quase sem saída, não
tinha saída para o outro lado, pra outra rua, era uma rua de chão batido, né, e… pouca casa,
não eram muitas né, casas, e agora não, agora já é diferente. Claro, tinha o coleginho8, os
meus guris estudaram ali, eu tenho dois filhos né, estudaram ali, depois foram pro Paulo da
Gama né.
[...]
Dona Enedi: Bom. Meu nome é Enedi. Faz 39 anos que eu moro nesse bairro aqui. Morei
na  antiga Volta da Cobra, depois que eu vim morar aqui. Meus filhos estudaram, meus
quatro filhos estudaram no Selima, e não existia o Marcírio nessa época. O Marcírio é o
Colégio mais novo aqui da nossa, nosso bairro, da nossa vila aqui. Na comunidade ele é o
mais novo. E, hoje tão tudo já adulto, casados. Tem só um que mora aqui que é o pai desse
meu neto, que mora ali do lado da escola. E quando a gente veio pra cá era tudo chão
batido, não tinha ônibus, não tinha posto de saúde, nada. Pro pessoal que precisava do posto
não existia. Depois é que surgiu esse posto ali. Essa associação também não tinha. Depois
que nós viemos morar aqui né (olhando para o Sr. João), é que surgiu a Associação aqui. Na
época do Seu Laurindo, o Seu Adão...
Sr. João: Teixeira...
Dona  Enedi:  Seu  Teixeira,  e  outros  que  agora  no  momento  não  me  recordo,  que
participavam. E a gente sempre quando podia ajudava, cooperava, com arrumação. As ruas,
o esgoto eram a céu aberto, era livre tudo, aí a gente se unia, cada um fazia a sua frente do
terreno da casa pra encanar, pra não ficar o esgoto assim. E... mudou bastante, pra melhor,
graças a Deus né? E é isso que eu tenho pra falar. Não tenho queixa. Meus vizinhos são
maravilhosos,  aqui  ta  o...  meu cumpadre  (referindo-se  ao  Sr.  João),  moramos  do  lado.
Assim a hora que um precisa do outro, socorre né. No mais, nada mais a declarar.
[...]
Sr. João Carlos Chagas: João Carlos Chagas, 75 anos, morador aqui na João Morales, 90,
antiga Travessa B, número 90. Eu vim pra cá em 1970. Uns meses após a cumadre veio
fazer vizinhança conosco aqui. Na época que eu vim pra cá eram 10 casas da Brigada. Da
uma, a minha era a 90, né. Era uma casa de madeira. O acesso aqui era um beco mesmo, era
uma travessa. Não tinha esgoto, não tinha nada. Foi criada a associação e através do Seu
Laurindo, o Seu Teixeira, o Seu Valdir...
Dona Silvia: o Seu Acácio...
Sr. João:  O Seu Acácio.  Aqui a Irma, que ta  do meu lado, os familiares  da colega ali
também (apontando para uma participante da Roda, ou a Marta ou a Cindra), aqui a senhora
(Dona Silvia),  foi  batalhado essa Associação aqui.  Mas com o tempo, com o tempo as
coisas foram, foram mudando. No governo do PT (Partido dos Trabalhadores), no governo
do PT, nós conseguimos a canalização. No primeiro governo do PT. E aí parou. Parou. E aí
apareceu, veio a Silvia, e começamos a dar andamento nessas...
Dona Enedi: Mudanças...
Sr.  João:  Essas  mudanças,  pra  bonito.  Tava  meio  abandonado.  Agradeço  a  Silvia,  o
trabalho da Silvia, que é dia e noite aqui. É escola de... de educação... de
Dona Silvia: Capoeira...
Sr. João: De capoeira, e outras…
[...]
Sr. João: E a vizinhança aqui a gente não tem o que se queixar. A maioria, a grande maioria
são  familiares,  funcionários  do  Estado,  é...  militar,  ou  da  Polícia  Civil,  tá,  agente
penitenciário, familiar de agente penitenciário; então, é uma comunidade. Como a colega
ali disse ali (apontando para a Dona Hermínia), é uma zona, é maravilhosa. É o que eu tinha
pra dizer.

8 EEEF Madre Maria Selima, escola que fica a uma quadra da Associação.
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[...]
Dona Irma: Eu moro aqui há 46 anos, na mesma rua, no mesmo cantinho, que é logo ali
adiante. Eu sou do tempo assim ó, que nós não tínhamos água encanada, nós tínhamos uma
água da Brigada. Ele (Seu João) eu não sei se tinha água encanada aqui embaixo, mas lá
não... Eu lavava roupa lá embaixo numa sanguinha que tinha lá, e tirava água do poço lá do
Morro, pra gente beber.
Leonardo: Qual Morro?
Dona Irma: Lá em cima, Morro da Polícia, logo ali em cima. Então... tomava dali e lavava
roupa embaixo. Saía todo dia com um balde roupa suja e um outro balde pra trocar a roupa
limpa.  (Corporalmente  bastante  expressiva)  Com  criança  travessada  no  colo,  o  esgoto
correndo na frente da porta... Era horrível (!!!), moço, não queira nem saber. Com aquele
cheiro ruim. Logo ali adiante tinha uma piscina que era da... Brigada né?
[...]
Dona Silvia:  Vou fazer só apresentação mesmo, tá? Meu nome é Silvia Maciel. Eu nasci
em 1956 aqui na região da Alameda... A minha mãe veio morar no segundo semestre de
1947; sequer tinham os quarteis aqui, né. Os quarteis foram uma construção posterior. O
Presídio Central foi construído eu já tinha 2 anos de idade, né. A minha mãe, quando veio
morar aqui na região, o único transporte que tinha era o bonde que era lá na Portuguesa, lá
perto da Luís de Camões, né. Então teria que ir a pé,  porque era tudo mato ali dentro,
tinham dois três moradores só na região. Tem um que era o Capitão Capitolino. Depois
tinha mais o Seu (não entendi), que eu saiba.
Leonardo: Rogério?
Dona Silvia: Não, Angélico. Otacílio Rangel, que eu lembro que a mãe comentava. O Seu
Valdomiro...
Dona Enedi: Que era meu tio.
Dona Silvia: O Seu Valdomiro [...] eram pouquíssimas casas aqui dentro da mata. A água
era  apanhada  das  nascentes,  porque  não  tinha  água  na  época,  e  o  bonde  era  lá  na
Portuguesa, então iam a pé por dentro da mata, atravessando por cima dos arroios [...], até
chegar na Portuguesa que era onde então eles pegavam o bonde até o centro né. O segundo
transporte que teve que se sabe foi na esquina do Presídio que em 58 quando começaram a
construção do Presídio, que tinha uma caminhonete só que saía da esquina do Presídio e ia
até o Centro, mas até chegar lá, já tinha pelo menos três paradas pra resfriar o motor e
molhar porque senão não conseguia chegar no Centro... E em ter uma caminhonete só que
vinha até a Paulina Azurenha, era uma espécie de alimentador que eles chamavam, pra
depois surgir então, o São José que fazia a linha Alameda, [...] E por último então daí veio o
Alameda que é toda uma trajetória aí né.
[...]
Dona Marta: O meu nome é Marta e, eu moro, aqui (aponta para todos os lados) nessa, na
comunidade, mais de 60 anos. Minha mãe foi uma das segundas moradoras na Volta Cobra
que agora ali que agora é...  Como é o nome? (com ajuda da Silvia) Manoel José Lopes
Fernandes. Quando meu pai veio fazer a casa ali ele abriu a facão, como diziam antes, uma
picada, pra poder ele e os meus dois irmãos mais velhos, pra poder fazer a casa. Só tinha
um vizinho na frente. Era, a dificuldade era grande, mas antes era mais prazeroso.... E...
Condução, colégio a gente ia lá, pra lá de onde o senhor (o professor) dá aula, era lá perto
da Represa quase, era o colégio que a gente ia.
Leonardo: Qual é o colégio é esse?
Dona Marta: Não lembro o nome, do colégio...
Maria Karolina: Era lá pra cima, subindo?
Dona Marta: Não, não subindo. Passando dali indo reto, em linha reta, subia assim o fim
da linha do Alameda... à esquerda, quase que entrando lá pra, pra São José.
Dona Silvia: Não é o Travassos Alves?
Dona Marta: Eu não lembro o nome, é muitos anos... E a gente ia lá, pleno inverno, era um
frio, frio, era pequeninho, mas ia, nós íamos em três irmãos, e estudava lá, e vinha era o
mesmo trajeto,  por dentro da mata como ela (Silvia),  falou. E água,  também vinha...  a
minha mãe ia pegar no poço que tinha lá em cima e, era aquela dificuldade...  Mas eles
achavam bom, tinha muita criação de animais, coisa... ninguém mexia, ninguém abusava,
ninguém fazia nada disso...Eu peguei ainda a condução daqui, por que eu era pequena, mas
lá na Portuguesa... Agora tá uma maravilha isso aqui... tá muito...
Risos
Dona Maria: E ainda tem gente que se queixa...
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Dona Marta: Não... Tá muito bom. Eu desço dali da minha casa, to ali e to no ônibus né.
Tá muito bom. Eu estudei nesse colégio, no Madre Maria Selima, que era um galpão de
madeira grande, você lembra né (apontando para a Dona Maria que responde). E os meus
filhos também, eu tenho cinco filhos, mas três deles estudaram ali, também, aqui no Madre
Maria Selima... Foi, era bom, é... A minha mãe faleceu ali também, que, com 92 anos agora
que ela veio falecer, ela conhecia todo mundo ali, aqui na zona todo mundo conhecia ela
né... E... Ela sempre falava né, que era muito bom antes, e é verdade né. Daí veio, o meu,
falaram da Chácara dos Bombeiro né, foi o senhor (se dirigindo ao Seu João), meu pai
cuidava da Chácara dos Bombeiro, lá, que ele era do quartel, ele cuidava lá a Chácara dos
Bombeiro. Aqui tudo era Chácara (!), quando eu era pequena, tudo...
Leonardo: Mas era tudo Chácara dos Bombeiros ou?
Dona Marta:  Não, aí  era Chácara do CM, era Chácara do Primeiro (fala com a Dona
Silvia), tudo...
Professor: Chácara do Primeiro é lá em cima né?
Seu João: Na realidade tinha... (falam ao mesmo tempo) um cuidava... um cuidava porco,
outro cuidava cavalo, outro cuidava... enfim, plantação.
Dona Marta: O pai tinha... [...] lá era porco, era plantação também tinha. Ainda tinha uma
fábrica de, que eles tinham que cuidar muito isso, uma fábrica que eu não sei de onde, eu
não lembro, era criança, de cigarro que vinham largar o fumo lá na, lá na chácara; como
tava, achava que ia dar contaminação, daí botavam lá na, ali na Volta da Cobra, naquela
curva ali, que botavam... Eu lembro que o pai falava muito nisso aí... E, é, foi isso né...
Professor: Seu pai era brigadiano...
Dona Marta: É, meu pai era brigadiano. Aí se aposentou depois, mas foi isso aí. Eu lembro
da minha infância... Foi muito bom.
[...]
Dona Cindra: Bom, meu nome é Cindra, eu moro aqui há 50 anos no mesmo local. Eu vim
pra cá com 13 anos, e... Como elas falaram, a maioria das coisas eu vi acontecer né. Que era
o Colégio de madeira, que era pequeno, e tinha uma rua ali, que depois que eles fecharam,
complementaram a área do Colégio (Selima)... Aqui, pra gente descer e ir no fim da linha
do, do ônibus, quando chovia assim ó, tinha que se cuidar que se não... o barro né (gesto de
escorregar),  e...  Lá  era  tudo  campo também, isso  é,  testemunhei  também que era  tudo
campo...  depois  eu,  que  eu  me lembre  assim  que  fica  muito  marcado  pra  mim é  que
desapropriaram umas pessoas e aí é que subiu o Morro...

Figura 46 - Dona Silvia Figura 47 - Dona Cindra
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Fonte: Da pesquisa.

A partir dessa roda, como ocorreu na Tuca, ficou perceptível para todos os estudantes-

investigadores que a maioria dos participantes se conheciam há bastante tempo, o que também

facilitou a comunicação. Ficou para nós notório o protagonismo da Dona Sílvia e da Dona

Irma nas questões relativas à Associação e à organização política das pessoas que vivem nesse

território.  A Dona  Silvia,  aliás,  me  ajudou  bastante  com  informações  diversas  sobre  o

território, tendo inclusive ido à escola para conversarmos mais de uma vez, chegando a pensar

em projetos educacionais para aproximar a escola da comunidade, coisa que segundo ela, se

fazia em outros tempos.

Figura 48 - Maria Karolina Figura 49 - Dona Hermínia e o neto

Figura 51 - Dona EnediFigura 50 - Sr. João e Dona Irma

Figura 52 - Dona Silvia e Dona Marta Figura 53 - Sr. João, Dona Irma e Dona Silvia
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Voltando à reunião do grupo de estudantes-investigadores:

Leonardo: E aí pessoal? O que mais marcou vocês que participaram dessa roda?

Maria Karolina: Que eles gostam de morar no bairro. Que antes era chão batido e depois
começaram a chegar os  brigadianos.  Aí  eles  começaram a construir  as  suas  casas.  Um
ajudando o outro. E que eles aproveitavam a natureza para fazer piquenique com amigos,
com a família.
Leonardo: Então o bairro é militar?
Rhayssa: É. E tem o presídio, a escola militar. Aquele lugar onde eles treinam tiro.
Leonardo: A linha de tiro. Mas olha só… a Dona Silvia falou, tá ali, que a mãe dela veio
morar antes da construção do presídio, e nem havia ainda os quarteis.
Rhayssa: E ela falou também que era bem difícil chegar no bairro porque não tinha ônibus.
Leonardo: Na época do bonde ele ia só até a Portuguesa, a rua Portuguesa.
Maria Karolina:  E tinha que atravessar o mato. Era tudo mato. Era tudo chácara. E ela
falou  também que tinha  uma caminhonete  que  ia  pro  centro.  E eles  pegavam água da
nascente  porque  não  tinha  água  encanada.  E  tinha  uma  piscina  que  os  brigadianos
construíram. Mas não existe mais.
Valentina: Tinha a Chácara das Bananeiras.
Maria Karolina:  A gente podia ver se a gente consegue fotos. Lembra que falaram que
tem uma associação, acho que era, que tem um monte de fotos.
Leonardo: Podemos. Vamos ver com a Dona Silvia. Mas… não foram só militares que
chegaram...
Maria Karolina: Não. Teve uma época que chegou gente vido de outros bairros, de outros
lugares. E começaram a invadir, a subir o morro. Teve até… uma casa que veio em cima do
caminhão. Pronta.
Valentina: Sério? Da onde será que veio?
Maria Karolina: Eles não falaram.
Leonardo: Possivelmente eram pessoas removidas de outros bairros.
Maria Karolina: E falaram também que o terreno anoitecia sem casa e amanhecia tinha
uma casa no lugar.
Leonardo: Nessa roda eles falaram os nomes de vários lugares né? A gente podia fazer um
mapa e marcar todos esses lugares que aparecem nas rodas. Que vocês acham?
Maria Karolina: Acho ótimo.
Haciane: Boa ideia.
Leonardo: Eu já falei com a professora de geografia. A gente vai combinar de fazer junto o
mapa. Olha só… tem uma fala da Dona Irma que eu anotei aqui que eu queria que vocês
olhassem:

Dona Irma: Eu vim de Caxias. Caxias é uma cidadezinha bem, era, agora ta muito grande,
muito maior, mas era uma cidade limpa. E eu vim prum lugar que era sujo! Cheio de lixo na
rua, era, uma caixa de lixo na esquina ali botava bicho morto, até a gente se acostumar foi
difícil. Por que a gente tinha que pegar mangueira, pegar vassoura, ir lá lavar aquela caixa
para parar o fedor... Quem botava os bichos mortos, eu não sei por que era durante a noite.
E eu estranhei muito,  mas depois a  gente vai  se adaptando ao lugar,  vai  mudando um
pouco,  as  coisas  vão  melhorando  por  si...  a  gente  também  vai  se  acostumando  e  vai
mudando, vai aceitando mais até a coisa melhorar bastante.

Leonardo: Do que ela está falando?
Maria Karolina: Acho que é batuque.
Leonardo: Aí  imagina… vieram pessoas  do interior,  algumas brigadianos  e familiares.
Principalmente o pessoal dessa região da serra. E essas pessoas não estavam acostumadas
com religiões afro-brasileiras. Bem com a Vale falou. Deve ter acontecido muito caso de
discriminação.
Valentina: Acho que no início ela tinha preconceito com religião e depois se acostumou.
Leonardo: Mas será que ela não tinha religião.
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Valentina: Eu to falando de religião tipo batuque.
Leonardo: Sim.

Ao encerrar  a  reunião,  me  debrucei  sobre  a  continuidade  dessa  roda  na  Vila  São

Miguel: deveríamos explorar mais o estranhamento de quem chegou de outros lugares do Rio

Grande do Sul; poderíamos também buscar saber mais informações sobre a vinda dos atuais

moradores para o bairro, afinal, se não eram todos brigadianos ou familiares de brigadianos,

essas pessoas deveriam ter motivos para se deslocarem para esse território, como havia ficado

claro na roda da Tuca, quando algumas pessoas falaram que vieram em função do baixo custo

dos terrenos e das casas, ou mesmo em função de um movimento, que deveria ser melhor

entendido,  de  ocupação  irregular  de  terrenos.  Enfim,  eram  questões  que  poderiam  ser

exploradas mais adiante.

Havia  ainda  as  rodas  do  Morro  da  Cruz  e  da  Chácara  do  Primeiro,  por  onde

poderíamos retomar as questões levantadas antes, a respeito das questões raciais, de gênero, e

agora associadas à ocupação desses terrenos. Uma busca ativa por fotografias também havia

sido  sugerida  pelos  estudantes-investigadores,  o  que  necessitava  alguma organização para

encontrá-las. Se por um lado, poderíamos contatar a Dona Silvia e a Dona Marta, conforme

sugerido por elas mesmas, talvez uma pesquisa com as famílias dos quase mil estudantes da

escola pudesse também acontecer.

Pensamos também numa outra possibilidade: entrevistar professores e funcionários da

escola, pessoas que trabalham há bastante tempo no Marcírio, bem como ex-professores e ex-

funcionários, para tratar de questões relacionadas à relação da escola com a comunidade. Com

essa ideia,  prontamente um grupo de estudantes-investigadores rapidamente produziu uma

ficha e se deslocou pela escola verificando quem poderia e gostaria de participar da pesquisa.

4.4.6 Caminhos fechados

No decorrer da pesquisa, das rodas de memórias e das reuniões de sistematização de

experiências  e  análises  das  rodas,  uma  série  de  temas  aparecerem  mais  ou  menos

destacadamente, provocando reflexões nos encontros e na sala de aula. Entre estes, é possível

destacar os diversos momentos da ocupação do território, as remoções urbanas em outras

localidades  do  município,  o  êxodo  rural,  a  organização  comunitária,  o  orçamento

participativo,  o  protagonismo  feminino  na  organização  e  nas  lutas  locais,  diversas

formas de sociabilidades,  a  musicalidade,  a  presença negra no território,  a  ditadura

civil-militar, o racismo, as diferenças geracionais, ser jovem em diferentes épocas, entre
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outros temas. Se algumas dessas temáticas puderam ser levadas para as salas de aula, outras

careciam, e esse foi o nosso entendimento nas reuniões, de algum tratamento. Pensamos em

editar vídeos sobre cada uma das temáticas com falas que apareceram nas rodas, com imagens

do território e intervenções dos estudantes-investigadores.

A ideia  era  produzir  um  material  para  ser  usado  nas  salas  de  aula  e  para  ser

apresentado  nas  associações  comunitárias.  Já  haviam,  inclusive,  alguns  estudantes-

investigadores que se dispuseram a realizar essa tarefa sob a orientação do professor. Todos os

participantes das rodas gostaram da ideia e permitiram o uso das imagens e falas.

De  outra  forma,  a  nossa  aproximação  junto  as  associações,  ao  pessoal  da  Tribo

Carnavalesca  Os  Comanches  e  do  Bloco  da  Amizade  da  Tuca,  abriu  possibilidades  para

surgissem ideias para o ano seguinte: oficinas de percussão, rodas de músicas, intercâmbio

musical e cultural com outras escolas do território. Para o mês de novembro, a escola foi

convidada a participar do 20 de novembro no Campo da Tuca, com apresentações de dança e

poesia. Parecia que outros caminhos se abriam, não somente para que pudéssemos continuar a

ouvir e contar histórias do território, mas também para promover maior integração da escola

com pessoas e grupos locais.

Entretanto, no mês de novembro, os caminhos que antes estavam amplamente abertos

para a realização da pesquisa começaram a se fechar. Mas isso não se deu por desinteresse de

estudantes-investigadores e da comunidade que me permitiu circular entre as ruas dos bairros,

associações e outros lugares. Uma série de acontecimentos criaram obstáculos para que o seu

curso  corresse  conforme  o  planejado.  O  caminho  que  até  então  se  seguia  com  poucas

dificuldades, muitas delas de certa forma previsíveis ou contornáveis de uma ou de outra

forma foi bruscamente interrompido.

Nesse  mês  ocorreram  debates  e  mobilizações  em  toda  a  rede  municipal  sobre  o

processo de eleição para direções das escolas, e eu, como membro eleito pelos colegas do

Conselho Escolar e um dos representantes da escola na Associação dos Trabalhadores em

Educação do Município de Porto Alegre (ATEMPA), não consegui não me envolver com tudo

o que aconteceu.

Primeiro,  porque  houve  um movimento  da  mantenedora  para  modificar  as  regras

eleitorais  justamente  quando  ocorreriam  as  eleições.  Segundo,  porque  na  escola  onde

trabalhava houve uma enorme tensão gerada pelas enormes diferenças entre as duas chapas, o

que me incentivou a apoiar uma delas. O desgaste, ao longo de todo o mês, mesmo de quem

não apoiou nenhuma das chapas publicamente, foi enorme.
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A chapa que eu apoiei perdeu a eleição em um processo muito complicado. Logo após

o pleito, circulou a informação na escola que eu e outras professoras seríamos colocados à

disposição da mantenedora, ou seja, teríamos que procurar outra escola para trabalhar. Isso

gerou ainda mais problemas. Fiquei muito abalado. Não conseguia dar aulas. Muitos alunos

me  procuraram  em  solidariedade  e  decidiram  escrever  um  abaixo  assinado  pela  minha

permanência. Nesse momento fui chamado pela direção eleita, mas ainda não empossada, e

fui informado que a tudo não passava de um boato.

Entretanto, tudo isso ocorreu em meio às aulas e enquanto eu realizava a pesquisa com

os estudantes. Não consegui dar continuidade naquele momento ao que havia proposto. As

tensões continuavam, informações circulavam e no final do ano tivemos ainda, sobretudo a

partir do Conselho Escolar, que nos organizarmos para garantir que a chapa eleita tomasse

posse. A mantenedora trancou o processo eleitoral e com isso gerou grande desorganização do

trabalho em todas as escolas da rede. Me envolvi com isso também. Nos organizamos na

escola, com a comunidade, com as associações representativas. Não podia renunciar a função

para a qual fui eleito como representante dos professores no Conselho.

Por fim, conseguimos que o grupo eleito tomasse posse, mas isso não foi realidade em

todas as escolas da rede. Pelo contrário, fazíamos parte de um pequeno grupo de escolas cujas

direções eleitas tomaram posse. Vitória da comunidade, do Conselho Escolar. Na escola as

tensões  voltaram.  Final  de  ano  letivo,  avaliações  finais,  preocupações  com  possíveis

reprovações, com a formatura dos nonos anos. O meu trabalho de pesquisa com os meus

estudantes havia sido interrompido apesar de vários incentivos para que continuássemos.

Em meio a isso tudo, e sem um mínimo de preparação, conseguimos realizar mais uma

roda  de  memórias.  Ela  aconteceu na  própria  escola  e  contou com a  participação  de  três

moradores, Rosa Helena, Dona Lia e Antônio Matos, e do diretor da escola que em breve se

aposentaria, o professor de Geografia Ricardo Menegotto (Figuras 54 a 57). Riquíssima em

relatos sobre os primeiros habitantes do território, sobre as ocupações legais e ilegais, sobre as

lutas em defesa de condições adequadas de moradia e de vida de maneira geral e também

sobre momentos alegres compartilhados em outros tempos pelos presentes.
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Fonte: Da pesquisa.

Infelizmente,  e  apesar  do grande e  rico  material  produzido,  não pudemos retomar

essas memórias no grupo de pesquisa e muito menos nas aulas de História.  Chegaram as

férias. Busquei forças e me dediquei a analisar o trabalho realizado até o momento, retomando

leituras e referências. Mantive o contato com os participantes da pesquisa. Muitos estudantes

viajaram com suas famílias. Nos organizamos por redes sociais para retomar o trabalho no

retorno das  aulas.  Seriam necessários  mais  alguns  encontros  para  analisar  o  conteúdo da

última roda,  selecionar alguns trechos das gravações para assim produzir  um material  em

audiovisual para a divulgação dessas histórias nas turmas e nas associações, como prometido

para os participantes.

Com o fim das férias, no primeiro dia de reunião com a equipe diretiva e todos os

professores,  sem nenhuma  explicação,  a  direção  entregou  pastas  para  o  grupo.  Algumas

pessoas não as receberam e a informação a todos foi que quem não recebeu as pastas deveria

se dirigir a SMED. Eu e mais cinco colegas nos desnorteamos. O grande grupo se indignou,

houve protestos, questionamentos, mas a direção não nos deu resposta alguma. Deveríamos

nos dirigir à SMED para procurar outra escola.

Figura 54 - Maria Karolina, Leonardo e Rosa Helena Figura 55 - Dona Lia, Antônio Matos e Ricardo 
Menegotto

Figura 56 - Thuany e Eduarda Figura 57 - Maria Karolina, Andressa, Rosa Helena, 
Dona Lia, Antônio Matos, Ricardo Megotto e eu
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Por fim, em função dos prazos para remanejo,  fomos à SMED e acabamos sendo

lotados  em  outras  escolas.  A tristeza  e  a  indignação  foram  sentimentos  intensos.  Nos

organizamos e buscamos compreender através de comunicação com a SMED o que estava

acontecendo. Não havia critérios explícitos para o que foi feito. O que parecia para nós era

que  estávamos  sendo  perseguidos  pela  direção.  Porque  questionávamos,  por  que  nos

envolvíamos,  por  que  fazíamos  as  greves  da  categoria  municipária,  porque  éramos

constantemente críticos a tudo o que nos era imposto como natural.

Em meio a isso eu consegui lotação em duas escolas. Nas duas trabalhando com EJA.

Uma delas, por sorte, no território onde realizei a pesquisa da história da comunidade. A ideia

de dar continuidade à pesquisa, agora com EJA, gerou esperanças. Mas eram dois ambientes

novos, novos estudantes, novos colegas, novas dificuldades e novas possibilidades.

Tivemos que voltar a escola para buscar nossos materiais. O fizemos juntos. Fomos

muito  bem  recebidos  pelos  estudantes.  Quem  participava  da  pesquisa  da  história  da

comunidade se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso para que o trabalho

fosse concluído. Diversos professores que se mantinham na escola, entristecidos com o que

acontecera, se colocaram à disposição para ajudar. O vice-diretor eleito, apesar da falta de

explicações sobre o ocorrido,  se colocou à disposição para ajudar com a continuidade do

trabalho. Dessa maneira, eu e os estudantes-investigadores que agora estavam em C30 e mais

alguns  que  haviam  concluído  o  ensino  fundamental,  nos  organizamos  para  mais  dois

encontros  para  a  finalização  do trabalho,  para  as  análises  finais.  Não haveria  tempo,  em

função de tudo que havia ocorrido, para retomarmos as rodas de memórias que faltavam. Nas

reuniões,  verificaríamos  também se  seria  possível  produzir  um material  audiovisual  para

divulgar  as  memórias  na  comunidade.  Porém,  na  semana  que  realizaríamos  a  primeira

reunião, chegou o Coronavírus. As aulas estavam suspensas e o isolamento social iniciava.
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4.4.7 Reabrindo caminhos

Se  um caminho  foi  fechado,  ao  menos  nessa  escola,  o  que  me  provocou  grande

frustração por não conseguir finalizar o trabalho e também por não conseguir dar continuidade

a ele como eu acreditava que poderia ter sido feito, tenho certeza que outros caminhos foram

abertos. Para quem participou da pesquisa, novos horizontes surgiram. É o que posso concluir

com tudo o que foi realizado e também como pode ser visto nos diferentes registros feitos

com os estudantes-investigadores. Além dos registros das rodas de memórias e das reuniões

do  grupo  de  pesquisa,  um outro  instrumento  de  análise  do  trabalho  realizado  foi  o  dos

cadernos de campo. Mesmo sem termos encerrado adequadamente o nosso ciclo de estudos,

alguns cadernos retornaram para mim. Se nem todos voltaram, e se eu não consegui contato

com todos os participantes  para que eles me enviassem suas  conclusões,  os  retornos  que

obtive  ao  final  repentino  da  pesquisa,  me  mostraram que é  possível  promover  um outro

ensino, um outro aprendizado e novos sentidos de pertencimento e de futuro que promovam

uma relação com o passado de fato decolonizada, uma relação ao menos mais plural, mais

diversa.

Vejamos alguns desses escritos:

Eu não sabia que meu bairro tinha história. Achava-o até bem perigoso (apesar de
que nunca aconteceu nada comigo). Para falar a verdade nunca passou pela minha
cabeça que ele teve uma história, nunca o olhei desse jeito.
O  grupo  de  história  me  ajudou  a  olhá-lo  de  outra  maneira,  me  ajudou  a  ver,
conhecer, assumir e me livrar de meus próprios pré-conceitos contra minha terra,
minhas raízes. [...]

Valentina Hoffmann, 14 anos

A experiência sobre o bairro me ensinou muito sobre amizade nas comunidades,
sobre o empenho que as pessoas tiveram e o sofrimento por terem por terem de sair
de suas moradias para serem mandadas para um lugar distante da cidade sem auxílio
nenhum.
Eu aprendi  a  valorizar  tudo que nós temos hoje que foi  conquistado com muito
esforço e trabalho. Foi uma experiência que vou levar para a vida. 

Yandra Chalmes, 15 anos

A Tuka foi um lugar bem marcante para muitos até hoje. Nós pesquisadores fomos
atrás da história que não é contada! Maria Karolina Scheeider, 13 anos

Com a caneta e o papel que contamos nossa história...
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Eles só veem maldade, mas a verdade é
que o nosso bairro tem muita felicidade.

Muitos não acreditam
mas vamos provar,

querendo ou não querendo
a luta vai continuar.

Dizem que o mundo tá um lixo
mas não fazem nada pra mudar.

E essa maldade, quando vai parar?
Ainda temos chance de mudar,

é só lutar.
Não é só maldade que existe na cidade.

Eles que não enxergam nossa positividade.
Andressa Charão, 13 anos
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5 REFLETINDO PARA SEGUIR ADIANTE NA DECOLONIZAÇÃO

Ao longo da minha trajetória como professor, que começou ainda antes da conclusão

da  graduação,  em  cursinhos  pré-vestibulares  gratuitos  e  populares,  passando  por  escolas

públicas  em diferentes  lugares  de  Porto  Alegre  e  da região  metropolitana,  eu  sempre me

identifiquei  com a postura  de buscar  compreender  o passado tomando como referência  o

presente.  A  História  para  mim  sempre  valeu  para  que  eu  pudesse  de  alguma  forma

compreender  o  presente,  compreender  períodos,  acontecimentos  e  mentalidades  que  em

algum aspecto contribuíram para conformar o que temos hoje. O objetivo fundamental para

mim como professor sempre foi o de ampliar os horizontes tendo em vista viver no presente

para  construir  um  futuro  melhor  para  todos.  Se  essa  perspectiva  foi  gradativamente  se

ampliando, isso não aconteceu sem receios e problematizações.

Afinal, se esse compromisso com o presente perpassou as minhas práticas em todo o

tempo  em que  estive  em sala  de  aula  no  lugar  de  professor,  como lidar  com a  lista  de

conteúdos  pré-estabelecidos  desde  algum currículo  oficial?  Como lidar  com os  objetivos

historicamente estabelecidos para o Ensino de História, baseados na cronologia, no acúmulo

de informações e no distanciamento entre o presente e o passado, tido como fundamento da

neutralidade? Como lidar com o anacronismo, quase sempre visto como heresia para quem se

propõem a pesquisar e ensinar História?

Com a pesquisa realizada no mestrado, acredito que consegui encarar esses problemas

de maneira mais refletida, portanto, de maneira mais complexa. Acredito então, que sim, que a

História  pode  fazer  sentido  para  o  presente  e  para  o  futuro.  Há  quem concorde  com  a

afirmação de que História nada ensina. Mas aqui, a partir de tudo o que foi lido, debatido,

realizado e escrito, devo discordar. Podemos sim aprender com a História tendo em vista o

futuro.  Ao negar a capacidade formativa da História e do Ensino de História,  negamos a

própria necessidade de existência da disciplina,  o que não parece adequado. Sobretudo se

consideramos que o passado faz parte de nossas reflexões constantes.

Quando falo do caráter formativo da História, não me refiro exclusivamente a uma

História cronologicamente linear, como um caminho único, um percurso traçado previamente

e que, se aprendido corretamente, auxilia como guia em uma direção de progresso, o que foi

tomado por muito tempo como base da História como disciplina. Falo de formação como

abertura  para  possibilidades.  Se  eu  aprendo  a  fazer  escolhas,  as  faço  em  função  de

experiências, em função de erros e acertos, em função do que foi vivido por mim e por outras

pessoas, mas que de alguma maneira eu tive acesso. Só crio algo novo partindo de algo que já
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foi realizado ou que já foi pensado por mim ou por outras pessoas. Para isso então precisamos

de referências. Referências não somente de acontecimentos, mas de possibilidades, de sonhos

possíveis,  para  usar  expressão  de Paulo Freire1,  mesmo que não concretizados em algum

momento do passado, mas que orientaram desejos e ações individuais e coletivas.

Mas as  referências  colocadas  pelo  Ensino de História  durante  muito tempo foram

aquelas dos grandes heróis da nação, dos importantes personagens políticos da História, em

sua  grande  maioria  homens  brancos.  A referência  durante  muito  tempo  foi  o  progresso

nacional, e a meta seria a de alcançar aquilo que foi conquistado, violentamente é preciso

relembrar, pelos povos e países do norte global. Personagens individuais ou coletivos, mesmo

que imaginados, apresentados pelos livros de História ou em aulas discursivas muitas vezes

cansativas ou desprovidas de significados para quem as assiste.

Porém, o Ensino de História que se pretende a partir das escolhas aqui realizadas, com

essa perspectiva que se propõe decolonial, não é esse. O caminho aqui escolhido de maneira

refletida em aspectos teóricos e metodológicos referenciados foi o de propor um conjunto de

práticas  e  conteúdos  com o  objetivo  de  superar  um Ensino  de  História  desvinculado  da

realidade local contextualizada, desvinculado das questões do presente, fechado para outros

futuros possíveis, e também negligente àquilo que a experiência mais tem a ensinar, que é o

que ocorre quando ela ensina na relação com os outros, que é o afeto. Pois se a escola buscou

conter os corpos e suprimir os sentimentos e desejos, ela deixou de lado um dos aspectos mais

importantes e significativos do aprendizado, que é o afeto, aquilo que nos toca e nos mobiliza

emocionalmente, de uma maneira ou de outra.

Ao trabalhar com memórias locais, memórias de um passado silenciado, memórias de

quem não foi colocado nos registros da história da cidade,  que a população que mora na

periferia,  população em grande parte negra,  o que se pretendeu foi justamente ampliar as

temáticas e as perspectivas dos estudantes a respeito do passado da cidade e da vida local. Foi

o  de  ampliar  as  referências,  inserindo  nas  aulas  de  História  outros  conteúdos,  outras

narrativas, outros sujeitos, outras possibilidades de pensar passado, presente e futuro, outras

possibilidades de aprender. E esses outros não convencionais no Ensino de História são aqui

valorizados ao serem colocados em destaque no ensino que se pretende. A periferia aqui foi

colocada no centro das aulas de história.

1 Pedagogia dos sonhos possíveis é título de um livro organizado por Ana Maria Araújo Freire com textos de
Paulo Freire (FREIRE, 2001). Mas as ideias de recusa ao fatalismo na história, da necessidade de compreender
as pessoas em seus tempos históricos e de ter a utopia como referência, sem que com isso sejamos desatentos
às condições postas na realidade do contexto, aparecem em diversos textos do autor.
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Ao analisar com os estudantes-investigadores as rodas de memórias, difícil não me

sensibilizar  com  as  diversas  questões  que  delas  emergiram  e  que  foram  percebidas  e

valorizadas pelo grupo de estudantes com quem trabalhei, como por exemplo o destacado

protagonismo feminino nas lutas que geraram os projetos coletivos que eram as bases das

associações  comunitárias  com  as  quais  dialogamos;  a  importância  do  Orçamento

Participativo,  ou melhor,  da ampliação da democracia,  levada a cabo em um determinado

período  da  história  de  Porto  Alegre,  na  vida  dessas  pessoas  quando  elas  buscavam  por

melhorias para suas comunidades; ou ainda as relações de amizade fortalecidas por essas lutas

e encontros, como ocorreu quando as participantes falaram da subida do morro para a colheita

da macela. Enfim, experiências que podem servir de exemplo e ampliar os sentidos das novas

gerações que começam a se envolver com a vida social e política do território onde moram e

que começam a construir planos para seus futuros.

Não é que com isso, com essas práticas se decolonize as aulas de História. Há ainda

muito o que ser pensado e realizado. Há limites quando se pensa em decolonizar o ensino

escolar: há tempos e fazeres duramente estabelecidos e controlados por agentes exteriores ao

cotidiano da escola; há um relativo conforto com o que é imposto como norma e rotina aos

professores  e  agentes  educacionais;  e  ainda  há  muito  o  que  ser  estudado  e  debatido.

Entretanto, para mim, com essa pesquisa, se abrem caminhos. Pois certamente em qualquer

lugar em que eu esteja trabalhando, as narrativas sobre o passado não poderão mais estar

fechadas àquilo que a colonialidade impôs como verdade única, como narrativa única.

De  outra  forma,  mas  também  seguindo  um  caminho  decolonial,  os  processos  de

ensinar e aprender história foram aqui colocados em questão. Muito mais do que acumular

conhecimentos, o aprendizado se realiza mais significativamente para a vida quando ele de

fato acontece em meio à vida. Aprendemos quando experimentamos e experenciamos e não

somente  realizamos  uma  mobilização  intelectual.  Aprendemos  quando  a  experiência  nos

atravessa,  atravessa  nosso  corpo  afetando  múltiplos  sentidos.  Assim,  acredito  que  ao

modificar o status desses estudantes e incorporando a eles o caráter de pesquisadores que se

colocaram em experiências, ou seja, que se colocaram em práticas de pesquisa e aprendizado

que  ocorreram  através  de  experiências  de  socialização  e  aprendizagem,  aconteceram

mobilizações  que  geraram  aprendizados  e  que  não  se  deram  exclusivamente  através  da

racionalização. A racionalização é aqui uma parte do processo.

Nesse sentido, as memórias foram muito mais que fontes para a pesquisa história que

desenvolvemos sobre a história do território. Porque o trabalho não se focou exclusivamente

nos conteúdos das memórias, importantes por trazerem temas significativos para a vida no
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território. O trabalho realizado aqui – e que certamente se repetirá em outros lugares, mesmo

que em outros termos e seguindo outros caminhos, ruas e possibilitando outros encontros –

possibilitou  que  através  das  memórias  fossem  criados  ou  fortalecidos  vínculos  entre  os

participantes da pesquisa, entre estudantes-investigadores, depoentes-participantes, moradores

do território e professor-pesquisador. Vínculos que se fizeram através de afetos, através de

memórias afetivas e que afetaram todos os envolvidos.

Se não houve possibilidade de dar continuidade ao trabalho com os estudantes e se não

consegui analisar os aprendizados completamente da maneira como eu gostaria de ter feito,

foi por que as soluções dadas a alguns problemas que surgiram não foram as mais adequadas,

o que me faz refletir sobre a possibilidade de futuramente realizar diferentes arranjos e traçar

modificações estratégicas para que eu possa colocar em prática um trabalho como esse.

Foi também porque há ainda, no meu entendimento, um isolamento das disciplinas

escolares, uma disciplinaridade que dificulta um trabalho de maior amplitude interdisciplinar,

o  que  parece  que  se  manterá  com  a  efetiva  implementação  da  Base  Nacional  Comum

Curricular.  Nesse  sentido,  me  parece  que  nesse  contexto  em  que  vivemos  caberá  aos

professores  e  professoras  de  fato  implicados  com  uma  real  transformação  da  educação

escolar, a criação de estratégias que possibilitem alguma transgressão, no sentido de fazer

com que as aulas ultrapassem os muros da escola e se relacionem com as comunidades, os

territórios e com a vida que se passa do lado de fora das salas de aula mas que podem passar

mais intensamente e refletidamente por elas.

Outro problema é a estrutura racista, ou seja, a estrutura disciplinar e escolar que é

amplamente  ancorada  em  matrizes  europeias,  tanto  no  que  se  refere  aos  conteúdos

disciplinares – eurocentrados e enclausurados em campos fechados em si e por isso distantes

da realidade vivida –, como no que se refere aos espaços e tempos, mais adaptados a um

modo de produção industrial e para a produção de mão de obra barata, do que pensados em

função  da  diversidade  da  vida  social,  e,  mais  especificamente,  relacionados  às

particularidades locais.

Nessa perspectiva, eu considero essa pesquisa como uma realização de alguma forma

transgressora,  não por que se realizou à revelia da legislação – o que não ocorreu – mas

porque buscou criar, modestamente, outras possibilidades de ensino e aprendizado para além

da ordem da colonialidade imposta ao ensino de história. O ensino aqui proposto tem relação

direta com questões, problemas, acontecimentos e fazeres da vida social, da vida que se faz

coletivamente,  que  se  produz e  reproduz com os  medos e  desejos,  com as  tristezas  e  as

alegrias da vida cotidiana.
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Pois a proposta de trabalho com os estudantes-investigadores era também a de intervir

no território onde está situada a escola. Dessa maneira a pesquisa tem implicação política na

medida em que tomou como referência uma perspectiva ética e epistemológica ancorada na

práxis, por onde se buscou refletir criticamente acerca da História e da produção da realidade

local; na medida em que partiu da invisibilidade do território na historiografia e da quase

inexistência de registros históricos a seu respeito e que é muitas vezes visto no senso comum

como um território de violência e de pobreza; e na medida em que possibilitou aos estudantes

e demais participantes da pesquisa refletirem sobre essa visão, provocando-os a tornarem-se

investigadores da história e da cultura local, no intuito de enriquecer o conhecimento que a

comunidade tem sobre si mesma na busca por superar a visão preconceituosa e estigmatizada

que sobre ela é produzida e reproduzida.

Apontando na direção de uma pedagogia e um conjunto de práticas de investigação

participativas, dialógicas e radicalmente democráticas, busquei proporcionar um aprendizado

significativo  sob  uma  perspectiva  intercultural,  de  uma  ecologia  de  conhecimentos  que

confrontou a monocultura da ciência moderna baseada na experiência histórica eurocentrada,

academicista,  livresca  e  cumulativa.  Colocando  em  diálogo  os  conhecimentos  que  são

produzidos  institucionalmente,  academicamente  e  os  saberes  que  são  produzidos  pela

experiência dos indivíduos que viveram e vivem os acontecimentos históricos desde o lugar

onde moram busquei ampliar os conhecimentos a respeito da história local e de como ela foi

produzida.  Colocando  em diálogo gerações  diferentes,  promovi  uma troca  intergeracional

enriquecedora para todos os envolvidos.  Troca essa que se deu em diálogo,  em rodas de

conversas e memórias.

Se o trabalho foi realizado parcialmente, os limites estabelecidos para a sua completa

efetivação para mim são claros. Existe uma cultura escolar que alimenta e é alimentada por

uma estrutura escolar que se impõe nas redes de ensino escolares de maneira que a superação

das barreiras disciplinares parece intransponíveis. Por mais que haja interesse de professores

em  promover  maior  interdisciplinaridade  sempre  há  algo  que  dificulte  um  maior

envolvimento entre  os  diferentes  campos do saber.  Mesmo não sendo esse  o objetivo  do

estudo aqui desenvolvido, me parece que a fragmentação disciplinar, ou melhor, a inexistência

de uma política educacional ou um plano de trabalho escolar dirigido para romper os muros,

um fator importante para compreender os problemas aqui enfrentados.

Por fim, cabe compreender que se não parece possível decolonizar as aulas de História

é por que a colonialidade está presente há muito tempo entre nós, está presente há muito

tempo  na  escola,  o  que  é  percebido  nas  diversas  hierarquizações  e  silenciamentos
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constantemente reproduzidos no ambiente escolar e nas compartimentações que ocorrem em

seu espaço e em suas práticas.

Assim, como antídoto às frustrações, a decolonização deve ser entendida como um

projeto, um trabalho que se dá como processo no qual cabem uma série de tarefas, uma série

de  engajamentos  que,  se  bem  planejados,  e  quanto  mais  coletivamente  realizados  esses

planejamentos, podem promover fissuras e rachaduras na ordem hegemônica.

Tendo isso em vista  e  diante do enorme desafio que a  colonialidade nos impõem,

acredito  sim  ser  possível  relacionar  o  Ensino  de  História,  a  Educação  Popular  e  a

Reconstrução Coletiva da História. Dessa maneira acredito também que o estabelecimento do

território  como  base  e  objeto  de  análise,  a  ativação  das  memórias  locais  produzidas

coletivamente,  e  a  promoção  do  engajamento  dos  estudantes  na  pesquisa  de  modo

participante,  colaborativo  e  interdisciplinar  buscando  resultados  significativos  para  os

envolvidos, sejam caminhos viáveis na direção da decolonização.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisa: “Eu nem sabia que meu bairro tinha história”: memórias e histórias de um território da periferia de Porto Alegre -
por uma aula de história decolonizada.

Coordenação: Leonardo Borghi Ucha

Orientadora: Carmem Zeli de Vargas Gil

1. Natureza da Pesquisa: Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem como finalidade investigar os
efeitos do uso das memórias para da decolonização das aulas de História. 

2. Participantes da Pesquisa: As alunas e os estudantes de C30 da E.M.E.F. Deputado Marcírio Goulart Loureiro, em Porto
Alegre.

3. Envolvimento na Pesquisa: Ao participar deste estudo, seu filho (a) – ou adolescente sob sua responsabilidade participará
da  produção  de  materiais  de  divulgação  (vídeos,  fotografias  e  textos  escritos)  sobre  a  história  do  bairro  a  partir  de
investigações realizadas em documentação, de registros de entrevistas orais a serem realizadas com moradores do bairro, de
saídas a campo e  visitas a  lugares  do entorno da escola,  bem como a Museus e Arquivos para  a exploração de fontes
históricas, visitas essas a serem combinadas e solicitadas previamente. Você tem a liberdade de se recusar a autorizar o jovem
a participar; e o jovem tem a liberdade de desistir de participar em qualquer momento que decida sem qualquer prejuízo. No
entanto, solicitamos sua colaboração para que possamos obter melhores resultados da pesquisa. Sempre que o Sr. (Sra) e/ou o
adolescente quiserem mais informações sobre este estudo podem entrar em contato diretamente com o professor Leonardo
Borghi Ucha, pelo telefone (51)992111999.

4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais de nenhuma ordem e os procedimentos
utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, e Resolução 510, de 7 de abril de 2016. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua
dignidade.

5.  Confidencialidade:  Todas  as  informações  de  caráter  individual  coletadas  nesta  investigação  são  estritamente
confidenciais. Acima de tudo interessam os dados coletivos e não aspectos particulares de cada jovem. A publicação da
produção Audiovisual acontecerá mediante autorização do uso de imagem.

6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa, o jovem terá como benefício direto a qualificação do Ensino de História na sua
escola e a participação em um processo pedagógico que colabora na atribuição de sentidos ao presente a partir do passado.
Como contrapartida, os resultados serão apresentados para os pais e demais estudantes e professores da escola.

7. Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de
pagamento por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que seu filho (a) ou adolescente
sob sua responsabilidade – participe desta pesquisa. Para tanto, preencha os itens que se seguem:

Consentimento Livre e Esclarecido

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida,  autorizo meu filho (a) ou adolescente sob minha
responsabilidade – a participar desta pesquisa.

Data: ___________________________

________________________________
Participante Estudante

________________________________
Responsável pelo Estudante e telefone

________________________________
Pesquisador: Leonardo Borghi Ucha

O pesquisador responsável por essa pesquisa é Leonardo Borghi Ucha, estando sob orientação da Profa. Dra. Carmem Zeli de
Vargas Gil, docente no Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Telefone: (51)33083993
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APÊNDICE B - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E RESPECTIVA

CESSÃO DE DIREITOS (LEI N. 9.610/98)

Pelo  presente  Instrumento  Particular,  eu,  __________________________________________,  RG.
nº_______________________  SSP-RS  e  do  CPF  nº  _____________________________,  residente  e
domiciliado  na  _____________________________________________________,  nº  ________________,
responsável legal pelo estudantes (a) ___________________________ ____________________, por este e na
melhor forma de direito, AUTORIZO, de forma gratuita e sem qualquer ônus, ao pesquisador Leonardo Borghi
Ucha, a utilização de imagem e de trabalhos desenvolvidos, vinculados em material produzido na oficina de
produção de vídeo do Projeto de Pesquisa “Eu nem sabia que meu bairro tinha história”: memórias e histórias
de um território da periferia de Porto Alegre – por uma aula de história decolonizada , tais como: fotos, vídeos,
entre outros, em todos os meios de divulgação possíveis, quer sejam na mídia impressa (livros, catálogos, revista,
jornal, entre outros), televisiva (propagandas para televisão aberta e/ou fechada, vídeos, filmes, entre outros),
radiofônica (programas de rádio/podcasts), escrita e falada, Internet, Banco de dados informatizados, Multimidia,
“home vídeo”, DVD, entre outros, e nos meios de comunicação interna, como jornal e periódicos em geral, na
forma de impresso, voz e imagem. Através desta, também faço a CESSÃO a título gratuito e sem qualquer ônus
de todos os direitos relacionados à minha imagem, bem como autorais dos trabalhos, desenvolvidos, incluindo as
artes e textos que poderão ser exibidos, juntamente com a minha imagem ou não. A presente autorização e cessão
são outorgadas livre e espontaneamente, em caráter gratuito, não incorrendo o autorizado em qualquer custo ou
ônus,  seja  a  que  título  for  sendo  que  estas  são  firmadas  em caráter  irrevogável,  irretratável,  e  por  prazo
indeterminado, obrigando, inclusive, eventuais herdeiros e sucessores outorgantes. E por ser de minha livre e
espontânea vontade esta AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, assino em 02(duas) vias de igual teor.

Porto Alegre, _______ de _________________________ de 2019.

____________________________________________________
Assinatura – Representante legal

Nome: __________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________

Cidade: _________________________________________________________________

RG nº:  _________________________________________________________________

CPF nº:  ________________________________________________________________

Telefone para contato:  _____________________________________________________

Nome do representante legal (se menor): ______________________________________

Artigo 79.º do CÓDIGO CIVIL (Direito à imagem)

1  -  O  retrato  de  uma  pessoa  não  pode  ser  exposto,  reproduzido  ou  lançado  no  comércio  sem  o
consentimento dela; depois da morte da pessoa retratada, a autorização compete às pessoas designadas no
n.º2 do artigo 71.º, segundo a ordem nele indicada.
2 - Não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o
cargo que desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais,
ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos, ou na de factos de interesse
público ou que hajam decorrido publicamente.
3 - O retrato não pode, porém, ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio, se do facto resultar
prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada

LEI N. 9.610/98
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Capítulo VI - Da Utilização da Obra Audiovisual

Art. 81.  A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica.

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a celebração do
contrato.

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor:
I - o título da obra audiovisual;
II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores;
III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso;
IV - os artistas intérpretes;
V - o ano de publicação;

              VI - o seu nome ou marca que o identifique.
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APÊNDICE C - CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL

1.  Pelo  presente  documento,  eu,  _____________________________________________,
brasileiro/a, RG/:CPF ________________________________, residente e domiciliado/a à rua
___________________________________________________________________,  telefone:
__________________,  cedo  e  transfiro  neste  ato,  gratuitamente,  em  caráter  universal  e
definitivo,  ao pesquisador  Leonardo Borghi  Ucha e  ao Grupo de Pesquisa de História  da
Comunidade  da  EMEF  Deputado  Marcírio  Goulart  Loureiro,  a  plena  propriedade  e  a
totalidade  dos  direitos  patrimoniais  de  autor/a  e  de  imagem,  quando for  o  caso,  sobre  o
depoimento  oral  prestado,  no(s)  dia(s)  _____________________________,  em
_________________________________ (local). Essa autorização inclui (  )/ não inclui (  ) a
revelação da identidade do cedente ou de dados que possam vir a identificá-lo/a.

2. O Grupo de Pesquisa acima citado, na pessoa do pesquisador responsável, está autorizado a
utilizar, a disponibilizar, distribuir, comunicar ao público, reproduzir, transmitir, retransmitir,
traduzir para outros idiomas, armazenar e a publicar o referido depoimento, no todo ou em
parte, editado ou integral, no formato de texto transcrito, de imagem e voz ou apenas de voz,
no Brasil e/ou no exterior; podendo, inclusive, ceder seus direitos a terceiros no Brasil e/ou no
exterior  para  fins  de  pesquisa,  educação  e  cultura.  O  Grupo  de  Pesquisa  exigirá  como
requisito obrigatório aos que deste depoimento fizerem uso em qualquer situação, a citação do
nome do/a  depoente  (quando autorizado),  dos/as  entrevistadores/as,  bem como a  data  da
entrevista e o endereço digital do arquivo. Toda publicação de qualquer conteúdo da entrevista
será realizada após autorização do entrevistado ou herdeiro. O presente documento é assinado
pelas duas partes, em duas vias de igual teor para que surta todos os efeitos.

____________________, ___ de __________ de                 .

 Nome e assinatura da/o entrevistada/o

___________________________________________________________________
Leonardo Borghi Ucha
Pesquisador responsável, professor na EMEF Deputado Marcírio Goulart Loureiro e 
mestrando ProfHistória/UFRGS
E-mail: leonardo.ucha@gmail.com.br     
Tel.: (51) 992111999 (pessoal) / (51) 33156069 (escola)

mailto:leonardo.ucha@gmail.com.br
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APÊNDICE D - FICHA DE REGISTRO – PESQUISA/ENTREVISTA SOBRE A

HISTÓRIA DA COMUNIDADE

Ficha de registro – Pesquisa/entrevista sobre a História da Comunidade 

Nome:

Idade: Data de nascimento:

RG/CPF:

Telefone: E-mail:

Endereço:

Profissão:

Escolaridade:

Onde estudou:

Local de nascimento:

Mora/trabalha há quanto tempo no bairro:

Outro(s) lugar(es) onde já morou:

Mora com quem:

Nome da mãe/pai:

Onde nasceram e moraram:

Indicação de entrevistado(s):

Observações:

Local da entrevista:

Entrevistador(es):

Data de preenchimento da ficha:
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