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Não tem jeito de ser feliz sem Deus.” 

Belina Faccion 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como escopo primordial investigar a trajetória de Belina Faccion, uma 

líder comunitária da periferia da cidade de São João del-Rei – MG. Belina tem-se destacado 

em sua comunidade pela atuação em movimentos da Igreja Católica, dentre os quais a 

Sociedade São Vicente de Paulo. Nascida em 1923, em uma família de origem humilde, a 

descendente de italianos teve poucas oportunidades de realizar o sonho de se tornar 

professora, pois estudou apenas até a terceira série do ensino primário. Contudo, aprendeu a 

fazer trabalhos manuais num pequeno Liceu da cidade e passou a ensinar o pouco que sabia 

dentro da comunidade. A partir de sua própria experiência, Belina adquiriu conhecimentos 

que lhe permitiram atuar em sua comunidade, auxiliando, por meio de cursos de formação, 

trabalhos voluntários e outros incentivos, famílias carentes a adquirirem valores materiais, 

como a casa própria e, sobretudo, valores sociais, como a aquisição da cidadania, através da 

conquista de uma vida digna. A pesquisa enfocou o modo como esta mulher adquiriu 

notoriedade e relevância em seu meio social utilizando-se de estratégias variadas para 

exercer, ao mesmo tempo, o papel de mãe, esposa e líder comunitária. Fundamentada na 

metodologia da História de Vida, a pesquisa se pautou na reconstituição da memória 

através de entrevistas gravadas com a “personagem” estudada e alguns sujeitos de seu 

círculo social, bem como na análise de documentos pessoais e oficiais que possibilitaram o 

preenchimento de lacunas da memória e a compreensão de fatos sociais mais amplos. A 

trajetória singular de Belina, pelo que se pesquisou, suscita a percepção de como os sujeitos 

atuam na esfera social em processos nos quais influenciam e sofrem influências, em um 

movimento bilateral em que o sujeito simultaneamente modifica o mundo à sua volta e é 

socialmente construído no seio das relações interativas que estabelece. A partir da óptica da 

produção de si, o sujeito particular ganha destaque dentro das pesquisas em história da 

educação na medida em que deixa de ser “simples” para tornar-se “singular”. Os resultados 

obtidos evidenciaram que, no caso estudado, a formação educacional se deu dentro da 

comunidade, e a escolarização teve um papel secundário na construção da trajetória de 

Belina Faccion. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História de vida, memória, trajetória singular. 
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ABSTRACT 
 

 

This research has as a major scope to investigate the trajectory of Belina Faccion, a 

community leader in the periphery of São João del-Rei, Minas Gerais State. She has been 

notorious in her community thanks to her agency in movements attached to Catholic 

Church, such as the St Vincent de Paul Society. Born in 1923 in a lower class family, this 

Italian descendant did not have opportunity to make her dream true by becoming a teacher, 

for she scarcely completed the third grade in primary schooling. Notwithstanding, she 

learned how to do handworks in a little Lyceum in her town, and then she started teaching 

the little she knew to her community. Guided by her own experience, Belina acquired 

proficiencies that permitted her to act in her community, helping, through professionalizing 

courses, voluntary works and other encouragements, poor families to achieve material 

values such as one’s own house and, above all, social values such as citizenship rights 

through the achievement of a worthier life. The research focused the ways she acquired 

notoriety and social relevance in her milieu and her use of variegated strategies to act 

simultaneously as a mother, a wife, and as a community leader. Based on Life History 

method, this research consists of a memory reconstitution through interviews with the 

“character” investigated and other individuals inserted in her social circle, as well as 

through the analysis of personal and official documents which allowed us to fill in memory 

gaps and to comprehend wider social facts. Belina’s singular trajectory highlighted in this 

research elucidates how individuals act in social sphere through processes in which they 

influence and receive influences in a bilateral motion in which the subject simultaneously 

modifies the world around him/her and is also molded by social interactions. Under the 

optics of construction of the self, a particular individual acquires preeminence in researches 

on History of Education he/she is replaced from the status of a “simple” individual to a 

“singular” one. The results obtained show that, in the case studied, educational formation 

occurred inside the community, so that schooling had a secondary role in the construction 

of Belina Faccion’s trajectory.  

 

Keywords: Life History, memory, singular trajectory.  
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos que ao interpretarmos “uma história pequena, 
anônima” poderemos compreender como personagens e 

vidas “insignificantes” modificam sociedades e constroem a 
macro-história.(CERTEAU, 1982) 

 

O século XX no Brasil foi um período de intensas mudanças e transformações 

políticas, sociais, culturais, científicas e tecnológicas. Ao longo desse período, os estudos 

históricos constituíram novas possibilidades de se enxergar o sujeito e trabalhar com suas 

trajetórias tanto pessoais quanto sociais. Os “detalhes” ganharam maior ênfase no campo da 

historiografia; as mentalidades, os sentimentos e as vidas particulares passaram a fazer 

parte do interesse dos pesquisadores. A História Cultural foi valorizada na medida em que 

os historiadores dos Annales constituíram um forte grupo de pesquisa, que buscava olhar de 

outra maneira a História e servir-se dela para entender o singular e também compreender 

como os indivíduos, com suas ações, transformam o meio e modificam a realidade. 

Como qualquer campo do conhecimento, a historiografia enfrenta questionamentos, 

e modifica seu método de trabalho criando, formas diferenciadas de pesquisa. A maneira 

como lida com os documentos, a proximidade com os objetos pesquisados e o seu método 

de escrita, trazem um novo modelo de estudo, de onde acabou por emergirem as 

concepções da História Nova, em que se inserem estudos e pesquisas da História Cultural.1  

Sobre esta nova concepção da historiografia que permite “falar de tudo” é que versa 

esta dissertação. Não é falar de qualquer coisa levianamente, mas dar atenção a um ramo 

específico que foi aberto pela História Nova, qual seja voltar-se para trajetórias de sujeitos 

anônimos e analisá-las no contexto social e cultural, sem perder a dimensão de sua 

singularidade. Esta pesquisa dedica-se à história de vida de Belina, mulher de oitenta e sete 

anos, que se tornou líder comunitária a partir de seu trabalho na Sociedade São Vicente de 
                                                           

1
 Em 1929, com o surgimento da revista dos Annales, a partir das intenções de historiadores como Lucien 

Febvre, Marc Bloch e, mais tarde, Fernand Braudel, foi preciso deixar florir uma “nova história”, um outro 
olhar sobre os fatos. Os acontecimentos que eram vistos sob o crivo do econômico passaram a ser 
reconhecidos também pela importância do social: “(...) os fundadores dos “Annales” encontravam não apenas 
o acento posto no econômico, como também no social, aquele social que os seduzira por seu caráter vago que 
permitia falar de tudo.” (LE GOFF, 1983, p. 30). 

E
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Paulo (SSVP), movimento vinculado à Igreja Católica que tem como objetivo “aliviar a 

miséria espiritual e material de pessoas em situação de risco social” (REGRA DA 

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, 2007). O trabalho realizado por essa 

voluntária em Conferências – Subdivisões da SSVP – na periferia da cidade de São João 

del-Rei, Minas Gerais, buscou sempre melhorar a situação socioeconômica de moradores 

da comunidade onde ela atuou por trinta e nove anos.  

 

 

Foto 1. Belina Longatti Faccion. Foto: Michele Longatti Fernandes, 2009. 

 

Nascida em 1923, na zona rural da cidade, Belina Longatti Faccion teve uma origem 

pobre e pouquíssima escolarização. Contudo, antes mesmo dos quatorze anos, aprendeu a 

costurar, bordar, cozinhar e fazer artesanato no Liceu de Artes e Ofícios existente em São 

João del-Rei na década de 1930. Após seu casamento, aos dezenove anos, deu início à 

participação nos movimentos comunitários e, mesmo não tendo obtido uma formação 
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escolar convencional, chegou à presidência da Conferência de São Dimas na década de 

1980, graças ao uso de outras estratégias de formação, de trocas relacionais e também de 

forças de ação coletiva. Respeitada pelos membros de sua comunidade, Belina ainda hoje 

atua na região em que residiu e trabalhou durante a maior parte da vida e mostra, através de 

suas ações, que a escolarização formal não foi o fator mais importante na constituição de 

um relativo “poder” 2 social, adquirido ao longo de sua trajetória. Em sua atuação pública, 

ela buscou aprender com a própria experiência3 e por meio de ações sociais conseguiu 

construir casas populares, colaborar na construção de uma igreja do bairro, movimentar 

mães da comunidade para a feitura de cursos de formação, em culinária e costura, entre 

outros, e ainda implementar a produção de uma sopa comunitária para os mais carentes e 

ajudar na construção de um salão comunitário, que hoje abriga eventos e festas da 

comunidade. 

A hipótese que sustenta este trabalho é a de que, em sua formação, Belina não 

dependeu somente das formas de cultura escolarizada, na medida em que geriu sua própria 

formação ao se apropriar da ação de outros agentes educativos formais ou difusos através 

da interação com o meio sociocultural. Belina não é uma mulher comum, pois, a partir do 

momento em que usa de estratégias particulares para driblar o pouco conhecimento formal4 

adquirido ao longo da vida, constitui-se como líder comunitária a partir de ações no meio 

social.  É importante salientar que se entende aqui estratégia não como um conceito, mas 

um sinônimo de “prática”, isto é, o modo de conduta dos atores sociais, caracterizado pelo 

ajustamento entre objetivos perseguidos e meios de atingi-los (NOGUEIRA, 2002). Isso 

significa enfatizar as ações dos sujeitos perante os embates do cotidiano e o modo como 

lidam com os percalços individuais e sociais. 

                                                           

2
 De acordo com Foucault (1992 d, p. 175), “Dispomos da afirmação de que o poder não se dá, não se troca 

nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, como também da afirmação de que o poder não é 
principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força.” 

3
 Em seu texto “Notas sobre a experiência e o saber da experiência”, Jorge Larrosa (2002) faz um pequeno 

estudo sobre a experiência, definindo-a como: algo que nos passa, algo que nos acontece, algo que nos toca. É 
preciso distinguir experiência de informação; saber de experiência, não significa ter muitas informações. O 
saber da experiência é singular e diferente do conhecimento científico, é único e só pode ser adquirido na 
vivência. 

4 Conhecimento formal é aqui entendido como o saber adquirido na escola, instituição social privilegiada para 
a formação e exercício profissional. 
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De certa maneira, ao narrar a história de vida de Belina, pretendo também enfatizar 

como instituições sociais, entre elas a família, a Igreja e os centros de formação 

comunitários, são capazes de influenciar os sujeitos na busca de seus ideais. As trajetórias 

são ainda elementos de explicação dos processos sociais e revelam as estratégias utilizadas 

pelos sujeitos para lidar nas conjunturas sociais. As formas como as pessoas se constituem 

e agem no mundo, seja este escolar ou não, fazem parte do cotidiano e mostram como os 

indivíduos são capazes de se revelar como figuras significativas e participativas do contexto 

social e cultural.   

O interesse em lidar com esta história de vida partiu de pesquisas anteriores. Entre 

os anos de 2007 e 2008, durante o curso de graduação em Pedagogia na Universidade 

Federal de São João del-Rei, realizei duas pesquisas de iniciação científica em diferentes 

comunidades de São João del-Rei5. Para a realização da primeira, centrada no bairro Pio 

XII, intitulada “As relações entre a cultura popular e a cultura escolar: o lugar dos contos 

populares de tradição oral”, foram feitas entrevistas com pessoas da comunidade, a fim de 

coletar contos da tradição oral ainda presentes na memória dos contadores. Já em 2008, a 

pesquisa intitulada “Percursos educativos nas memórias e histórias de contadores de causos 

do bairro de São Geraldo de São João del-Rei, MG” procurou reconstituir memórias de 

sujeitos residentes no bairro São Geraldo a partir de suas histórias de vida e da maneira 

como conheciam e lidavam com contos populares da tradição oral. Belina participou da 

segunda pesquisa e, a partir de entrevistas iniciais, despertou-me o interesse em 

desenvolver um estudo mais detalhado acerca de sua atuação naquela comunidade.  

Contudo, por que escolher Belina e não outra mulher? Porque ela se faz especial em 

meio a outras mulheres da comunidade? Na verdade, Belina faz parte da minha família, ela 

é filha de Américo Longatti, irmão mais velho do meu bisavô materno João Longatti. No 

entanto, apesar de pertencermos à mesma família, nossa ligação era muito pequena – eu a 

conhecia sem ter intimidade, pois, afinal, meu bisavô e o pai dela pertenciam a uma família 

de doze irmãos, e cada um deles teve em média dez filhos. Nossa aproximação maior se 

deu a partir da pesquisa de iniciação científica de 2008. Até então eu não sabia de sua 

                                                           

5
 As pesquisas foram orientadas pelo Prof. Dr. Laerthe de Moraes Abreu Junior do DECED-UFSJ. 
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atuação na comunidade nem dos trabalhos da SSVP, movimento que também me era 

desconhecido. A ligação familiar pode ser um fator positivo para o trabalho, pois posso, a 

partir do que já conheço, identificar e instigar outros fatos e outras histórias de minha 

informante. Contudo, independentemente de nossa ligação consanguínea, este trabalho 

direciona seu objetivo para as ideias que podem ser estabelecidas a partir da trajetória 

singular dessa mulher, ao longo de sua atuação comunitária. 

A motivação do estudo foi compreender como e por que Belina se destacou em uma 

determinada parte da comunidade são-joanense e como, apesar de sua condição financeira 

desfavorável e o pouco tempo de escolaridade, conseguiu um relativo “poder”, legitimando 

suas ações e práticas sociais. Através da experiência, ela adquiriu conhecimentos dos quais 

se serviu como estratégia de formação para tentar interferir na realidade social daquela 

comunidade. A pesquisa se dedicou então, a verificar o papel e a força da cultura oral nesse 

processo de aquisição de experiência, enfatizando as influências dessa cultura e as formas 

peculiares com que essa mulher leu e interpretou o discurso do outro, os agentes educativos 

diversos, formais ou não, como a escola, a Igreja e os centros de formação comunitários.  

 Tendo os questionamentos acima como referência de trabalho, esta pesquisa teve 

por objetivo geral narrar, descrever e analisar a história de vida de Belina, que se constituiu 

como líder comunitária a partir de sua participação em movimentos ligados à Igreja 

Católica de uma comunidade da cidade de São João del-Rei, MG, ao longo de quatro 

décadas de atuação. 

 Os objetivos do trabalho centram-se ainda na análise dessa trajetória dentro do 

movimento vicentino, o trabalho diário desta mulher, as lutas cotidianas em busca de 

recursos para a reforma e a construção de casas no bairro, a promoção de cursos de 

culinária, costura e artesanato para mulheres da comunidade, o trabalho voluntário, as 

estratégias de aprendizado, os ensinamentos adquiridos e repassados, o papel de mãe, 

esposa, mulher e líder social. E também os sofrimentos, medos, angústias e a discriminação 

das pessoas, a falta de dinheiro, de instrução e de recursos e a busca por mudanças. Quais 

as características que a favoreceram para que ela chegasse até onde chegou? Quais as 

influências recebidas na rede de relações estabelecida por Belina que lhe possibilitaram 

enveredar por tais caminhos? Em que medida a escola e a Igreja Católica foram instituições 

facilitadoras para que Belina obtivesse uma postura de líder perante a comunidade?  



18 

 

 Este trabalho não pretende apresentar respostas definitivas, mas analisar, através de 

uma história singular, como os sujeitos usam de estratégias variadas para atuar no espaço 

de convívio social, seja para reafirmar, compreender, seja para modificar suas condições 

particulares e coletivas impostas pelo meio social em que estão inseridos. 

 

Abordagem teórico-metodológica 

 

No espaço do convívio social, a aprendizagem se desdobra em ações de busca de 

identidade e de formação de cidadania em que os sujeitos ora são agentes de projetos 

heterônomos de identidade e de cidadania, ora são atores, quando assumem os papéis 

sociais mais ou menos explicitamente, ora são ainda autores, quando agem como 

fundadores, criadores ou genitores de percursos criativos na trajetória do contexto 

sociocultural (ARDOINO, 1998, p. 26). Assim, os processos educativos se caracterizam 

pela diversidade, complexidade e multirreferencialidade, abrangendo tanto as experiências 

de escolarização como as de formação exteriores ao contexto escolar. Formam-se, então, 

percursos educativos em que se manifestam processos de cognição e de aprendizagem que 

se utilizam de linguagens diferenciadas enunciadas em discursos complexos. Esses 

discursos não cabem confortavelmente (nem se adaptam de fato) aos processos formais de 

escolarização propensos à unidimensionalidade e à homogeneização sob o crivo da 

cientificidade ou da erudição. São discursos heterogêneos – muitos se cultivam pelo senso 

comum – e que se deslocam no meio social, sem qualquer tipo de regra ou norma 

conceitual. 

 De natureza qualitativa e sob uma abordagem micro-histórica, o trabalho teve 

origem a partir da análise das memórias de Belina, recolhidas através de depoimentos orais6 

e entendidas como ações de sua autoria, na busca da compreensão de seu percurso singular 

e criativo de vida. A oralidade faz parte da História e para delimitar o uso de tal aporte 

                                                           

6 Em dois anos de pesquisa foram realizadas dezesseis entrevistas; destas, onze compreendem as memórias 
pessoais de Belina, e cinco, as memórias de cinco pessoas ligadas diretamente e indiretamente à informante, 
completando quinze horas e quarenta e dois minutos de gravação. 
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teórico, a História Oral surgiu como um caminho diversificado de construção da história 

social.  

 
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. 
Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria 
desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem 
companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e 
extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, 
e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. 
Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e entre 
gerações. E para cada um dos historiadores e outros que partilhem das 
mesmas intenções, ela pode dar um sentimento de pertencer a 
determinado lugar e a determinada época. Em suma, contribui para formar 
seres humanos mais completos. Paralelamente, a história oral propõe um 
desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário inerente a 
sua tradição. E oferece os meios para uma transformação radical do 
sentido social da história. (THOMPSON, 1992, p. 44) 
 

A História Oral tem como método de pesquisa a entrevista e, ao relatar a própria 

vida, as palavras do depoente chegam ao historiador carregadas de subjetividade e detalhes 

específicos. Isso possibilita ao pesquisador obter relatos detalhados da vida em questão, o 

que muito provavelmente não encontraria em documentos escritos de interesse coletivo, 

como atas, certidões e testamentos, entre outros. Através das entrevistas que relatam 

histórias de vida, é possível trazer para a história oficial o que estava esquecido, o “não 

visto” nos arquivos, e dar ao pesquisador a chance de aprender com uma fonte viva, uma 

busca teórica que pode dar ao saber mais sabor. Assim, o pesquisador 

 
vem para a entrevista para aprender: sentar-se ao pé de outros que, por 
provirem de uma classe social diferente, ou por serem menos instruídos, 
ou mais velhos, sabem mais a respeito de alguma coisa. A reconstrução da 
história torna-se, ela mesma, um processo de colaboração muito mais 
amplo, em que não-profissionais devem desempenhar papel crucial. 
(THOMPSON, 1992, p. 32) 
 

Realizar entrevistas é ao mesmo tempo instigar o passado e construir o presente, e 

para isso é imprescindível a constituição de uma relação de confiança entre pesquisador e 

pesquisado. A fim de estabelecer essa relação, passei a frequentar semanalmente as 
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reuniões da Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora, da qual atualmente Belina é vice-

presidenta. A Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora pertence ao Conselho Central de 

São João del-Rei, que é também uma subdivisão do Movimento Vicentino ou SSVP. 

No que tange às pesquisas no campo da História da Educação, vale ressaltar alguns 

estudos comparativos que recorrem ao método da história oral para embasar pesquisas na 

área da educação, como o desenvolvido por Moraes (2008), que pesquisou a educação no 

município de Ituitaba entre os anos de 1931-1961 através das memórias de três educadoras 

do período. Carvalho (2007), por sua vez, baseou sua pesquisa nos depoimentos de Ilar 

Garotti, para tecer considerações sobre a vida e a trajetória da religiosa mineira, realizando 

um trabalho biográfico e memorialístico. Já Guimarães (2006) reconstruiu trajetórias de 

vida de quatro professores alfabetizadores de Patos de Minas – MG, tendo como referência 

narrativas tecidas pelos mesmos, com vistas a recuperar sentidos e significados de 

experiências subjetivas. No trabalho com biografia e na utilização ainda do método da 

história oral e da pesquisa em arquivos, Sousa (2009) realizou pesquisa em artigos de 

jornais do Piauí escritos pela professora Nevinha Santos, nos quais esta relata suas 

memórias subjetivas e profissionais. São diversas as pesquisas em educação acerca do tema 

biografia, que priorizam o trabalho com trajetórias de sujeitos que atuaram ou atuam no 

âmbito educacional formal. Diferentemente dessas pesquisas, o presente estudo extravasa 

os limites da escola para encontrar na sociedade outro tipo de formação.  

A fim de realizar a sistematização dos dados recolhidos durante a investigação 

empírica, as informações pessoais foram cruzadas com o contexto social, registros das Atas 

da Conferência de São Dimas e depoimentos dos sujeitos particularmente ligados à 

trajetória e ao trabalho de Belina. Para tanto, esta pesquisa se apresenta divida em três 

capítulos. O capítulo I compreende parte da história de vida de Belina, ao mesmo tempo 

que discute a metodologia utilizada na pesquisa, o trabalho com a memória e o método da 

história oral, as origens, as tradições de família e os aprendizados ao longo da vida.  

O capítulo II relata a micro-história dentro da macro-história, os narradores e suas 

histórias, os percalços desta trajetória, a vida de Belina depois de casada, as figuras do 

marido e dos filhos.  

Por fim, o capítulo III relata a vida de Belina nos movimentos sociais, a posição de 

mulher, mãe e líder na comunidade, sua atuação como presidenta da Conferência de São 
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Dimas, sua representação perante a comunidade, as amizades, os percalços e o aprendizado 

com a experiência de atuação. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRIA DE VIDA: MÉTODO, REFLEXÃO E CONTEXTO 

 

Trabalhar com o outro não é simples, sempre é possível surgir a imprevisibilidade. 

As conversas são formas cotidianas de (re)conhecimento, um cafezinho aqui, um bate-papo 

ali, um encontro, um desencontro. No entanto, essas conversas podem não só revelar 

histórias de sujeitos comuns como até incomuns e especiais. Para que as histórias surgidas 

nas conversas diárias sejam reveladoras, é imprescindível uma relação de confiança, de 

intimidade e de humildade.7 

As memórias nos contam grande parte de uma existência, mesmo que fixadas no 

presente e com os pés no passado. As lembranças são ficções do eu, construções de um real 

repleto de imaginário e de influências, as mais diversas experiências, sensações, 

sentimentos, resistências, lacunas. É o outro em mim e eu no outro; o coletivo no particular, 

aquilo que se forma no social e constitui-se no individual. Capaz de entrelaçar-se em uma 

teia de subjetividades, o passado é refeito no presente, através do olhar do sujeito que 

conta; é o que mais apaixona, é o que mais revela, é o que mais desconstrói imagens 

estereotipadas e constrói vivências. A História tem uma íntima relação com a memória; 

nem uma nem outra são objetivas, existe sempre uma subjetividade embutida no fazer 

memorialístico e historiográfico. 

 
Essa explicação tradicional da relação entre a memória e a história escrita, 
na qual a memória reflete o que aconteceu na verdade e a história reflete a 
memória, parece hoje demasiado simples. Tanto a história quanto a 
memória passaram a revelar-se cada vez mais problemáticas. Lembrar o 
passado e escrever sobre ele não mais parecem as atividades inocentes que 
outrora se julgava que fossem. Nem as memórias nem as histórias parecem 
mais ser objetivas. Nos dois casos, os historiadores aprendem a levar em 
conta a seleção consciente ou inconsciente, a interpretação e a distorção. 
Nos dois casos, passam a ver o processo de seleção, interpretação e 
distorção como condicionado, ou pelo menos influenciado, por grupos 
sociais. Não é obra de indivíduos isolados. (BURKE, 2000, p. 69-70) 

                                                           

7 Humildade no sentido de colocar-se à escuta e deixar o outro falar à vontade, sem sentir-se coagido ou 
submetido aos ditames de quem ouve. 

Eu 
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No momento em que me preparo para escutar, aprendo o inesperado; o que julgo a 

priori menos importante torna-se um rio de águas que chegam até o mar, um rio de 

lembranças indispensáveis para a constituição do mar da história. A proposição de contar 

esta trama é mais que conhecer o objeto construído pelas hipóteses, é traçar a trama da 

história que se faz micro e que também se faz macro, a partir do momento em que a lupa 

das evidências se torna maior, cresce para o meu olhar e para o olhar de meus leitores a 

história de vida de uma mulher desconhecida pela academia, porém conhecida em seu meio 

social, mesmo que restrito à comunidade são-joanense. 

A história de vida de Belina é aqui narrada em uma perspectiva micro, em que 

sujeitos singulares ganham evidência a partir de ações diferenciadas de outros indivíduos, 

naquilo que Nobert Elias (1995, p. 67) denomina como trajetória de “significância 

paradigmática”, o caso individual que ganha evidência pelo fato de ser incomum e ter um 

talento singular. 

Para recontar esta história e fazer parte do processo social, as memórias de Belina 

foram reordenadas de acordo com os embasamentos teórico-metodológicos que atam os nós 

de sua trajetória individual ao longo da trama da vida em comunidade. A ideia de trajetória 

é expressa aqui no sentido definido por Bourdieu (2005, p. 189) “como série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é 

ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”. Assim, a trajetória de 

Belina se faz na tessitura dos acontecimentos sociais ao longo do período histórico 

vivenciado por ela.  

 

1.1 – Novas perspectivas: tempo, oralidade, micro-história e pesquisa 

 

Para que se pudesse escrever esta trama, foi preciso lembrar e depois contar e 

recontar. No entanto, é impossível falar de lembranças sem remeter-se à presença do tempo. 

Na maioria das entrevistas, quando uma pessoa é instigada a contar suas reminiscências, 

principalmente quando esse sujeito se encaixa em uma faixa etária acima dos sessenta anos, 

as expressões “No meu tempo...” “Naquele tempo...” “No tempo da minha infância...” “No 

tempo da minha vó...” “Antigamente...” são quase que expressões tidas como “chavões” 

para se iniciar uma conversa em que o tema principal reside no passado. 
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Naquele tempo? Faltava minha filha, hoje... naquele tempo faltava 
mesmo. 
 
A vida era difícil, olha no tempo da minha infância não tinha uma cesta 
básica, não tinha... 
 
(...) hoje não falta emprego, não é bom e coisa, mas você consegue, 
querendo trabalhar, não falta não, mas antigamente era muito difícil, 
muito mesmo. 
 
Naquele tempo não tinha AIDS não, essas doenças que tem hoje. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009, 2010; ENTREVISTAS de 
01/07/2009, 13/11/2009 e 26/04/2010). 
 
 

Assim, o que é o tempo para nós? Esse tipo indefinido, é algo que passa, seja de 

forma rápida ou lenta, dependendo do ponto de referência de quem espera ou de quem quer 

logo chegar. Do latim tempus, o substantivo masculino se define pela sucessão dos anos, 

dos dias, das horas etc., que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e futuro 

(DICIONÁRIO AURÉLIO, 2009). Certo período em que se vive, uma época, uma vida. O 

tempo é, portanto, 

 
(...) um movimento de múltiplas faces, características e ritmos que, 
inserido à vida humana, implica durações, rupturas, convenções, repre-
sentações coletivas, simultaneidades, continuidades, descontinuidades e 
sensações (a demora, a lentidão, a rapidez). É um processo em eterno 
curso e em permanente devir. Orienta perspectivas e visões sobre o pas-
sado, avaliações sobre o presente e projeções sobre o futuro. (NEVES, 
2006, p. 44) 
 
 

O ser humano trata o “tempo” de acordo com o seu tempo8 e, em cada momento da 

vida, sente a passagem dos dias de forma diferente. Durante a idade adulta, quando se tem 

uma vida social e economicamente ativa, o tempo é reservado para o trabalho e as 

atividades diárias. No entanto, quando o “tempo” do trabalho chega ao fim, o adulto deixa 

de estar no mundo do trabalho para viver o “tempo” da aposentadoria. Essa travessia é, 

muitas vezes, encarada com alguns receios. Em casa, perde-se o contato diário com os 

                                                           

8
 Com o perdão do eco. 
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amigos do trabalho, e a ocupação tem que se voltar para outros ambientes. Quando o corpo 

permanece saudável e a vida social e financeira mantêm-se no mesmo patamar anterior, o 

aposentado ou a aposentada consegue manter uma vida ativa e se insere na sociedade a 

partir de outras ações, sem necessariamente depender de atividades anteriores.  Porém, nem 

sempre a aposentadoria chega como um fator positivo na vida de muitos homens e 

mulheres, e então eles passam a se sentir desvalorizados, “inúteis”, infelizes. O tempo 

agora passa de forma mais lenta e “sobra” diariamente. Nesse caso, uma das formas de se 

sentir útil é transmitir seus conhecimentos, e quando os idosos trabalham a memória, 

contando suas histórias e relatando suas experiências, sentem-se importantes. Ouvi-los é 

uma forma também de aprendizado para os mais jovens e um meio de valorizar seus 

conhecimentos.  

 
Ao atribuir um papel central, em seus textos e apresentações, a pessoas de 
toda espécie, a história se beneficia enormemente. E também se 
beneficiam, de maneira especial, as pessoas idosas. Um projeto de história 
oral, mais do que lhes propiciar novos contatos sociais e, às vezes, levar a 
amizades duradouras, pode prestar-lhes um inestimável serviço. Muito 
frequentemente ignoradas, e fragilizadas economicamente, podem 
adquirir dignidade e sentido de finalidade ao rememorarem a própria vida 
e fornecerem informações valiosas a uma geração mais jovem. 
(THOMPSON, 1992, p. 33)  

 

Quando Belina é indagada sobre como ela se sente em recordar suas reminiscências 

ela afirma: É muito bom. Às vezes a gente lembra de coisas tristes, mas eu me sinto bem, é 

um prazer n/é. É bom sentir importante. 

Ouvir e contar histórias é próprio dos humanos, e é através delas, da oralidade e da 

escrita, que de diversas maneiras eles definem e relatam seu tempo. Desde os primórdios da 

humanidade, os seres humanos decodificam suas ações e deixam marcas para gerações 

futuras ao modificar o ambiente e registrar, seja através da oralidade, lendas e mitos 

transmitidos pelas gerações, seja através de marcas em rochas, fósseis, criptografia, 

pergaminhos ou livros que registram a história escrita, e, mais recentemente, na internet, 

quando a memória alcança novos índices de existência criando um simulacro de realidade 

(virtual).  

Cabe aqui não só a definição de tempo, mas a definição de história, já que o homem 

marca o seu tempo também escrevendo a história, o registro da vida. História (do grego 
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antigo historie, que significa testemunho, no sentido daquele que vê) (LE GOFF, 2003, p. 

18) é o campo do conhecimento que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço, 

concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Uma narração, 

um enredo, uma trama de fatos e episódios, em geral cronologicamente dispostos, 

protagonizados por personagens que representam a existência do homem no espaço 

territorial. No entanto, a escrita da história não é algo assim tão simples: precisa ser 

fundamentada, legitimada, configurando uma busca constante pelo real. E essa busca pela 

realidade é conflituosa, discutível, na medida em que existem as mais variadas versões para 

um mesmo acontecimento. Em cada história narrada está presente a subjetividade do 

narrador, é uma experiência aplicada; assim, aquele que conta incorpora o seu próprio 

sentido, a fim de extrair da história um significado particular, uma prática e um 

aprendizado. O testemunho da História Oral é a versão subjetiva dos fatos, com a marca do 

narrador sempre impressa nos relatos. 

 

O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não 
para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o 
sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não 
inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 
alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe 
por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-
la inteira. O narrador é o homem que pode deixar a luz tênue de sua 
narração consumir completamente a mecha de sua vida (BENJAMIN, 
1994b, p. 221). 

 

Assim ao contar suas experiências e relatar suas histórias, Belina considera repassar 

seus conhecimentos e de certa forma faz com que seu conhecimento seja incorporado à 

experiência de seus ouvintes. Em uma das entrevistas, Belina afirmou ser muito importante 

para os jovens ouvir histórias reais, essas histórias servem como exemplos, e de algum 

modo, podem influenciar outras vidas. Então umas coisas da vida, boba, que é muito bom 

vocês que são novas ouvir, muito bom, uma história que passa, uma história real n/é, uma 

história real. (DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 10/07/2009). 

Com o objetivo de trazer para a discussão da História, novas fontes e novas 

possibilidades de construir o conhecimento historiográfico, a ênfase na vida particular 

trouxe outras versões para os acontecimentos; evidenciar a história dos sujeitos é afirmar 
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que as visões podem ser múltiplas e que os ângulos opostos nos revelam outros fatos e 

outros detalhes de um mesmo acontecimento. 

As histórias dos grandes homens, dos reis, das cortes, dos grandes acontecimentos 

quase sempre foram o centro das atenções da historiografia canônica, centrada na história 

política, na narrativa de acontecimentos oficiais, na construção dos fatos a partir da vida de 

personagens ilustres, seu círculo de relações sociais; enfim, uma narrativa circunscrita a 

períodos de vida e morte de sujeitos capazes de tomar decisões, influenciar e ditar o curso 

das trajetórias coletivas mediante ações significativas de poder, diferenciadas daquelas dos 

homens comuns. Para que novas perspectivas fossem possíveis, o campo da historiografia 

precisou quebrar as barreiras que o separavam do campo das outras ciências sociais. A 

história se aproximou então da antropologia, da sociologia, da psicologia, da geografia e da 

etnografia para solidificar seus estudos e manifestar os anseios de se construir a partir de 

outros olhares. Assim, o tempo passou a ser medido e avaliado no plano da longa duração, 

uma vez que 

a história de curto prazo é incapaz de apreender e explicar as 
permanências e as mudanças. Uma história política que se pauta pelas 
mudanças de reinados, de governos, não apreende a vida profunda: o 
aumento da estatura dos humanos, ligado às revoluções da alimentação e 
da medicina; a mudança das relações com o espaço, decorrente da 
revolução dos transportes; a subversão dos conhecimentos, provocada 
pelo aparecimento dos novos meios de comunicação de massa, a 
imprensa, o telégrafo, o telefone, o jornal, o rádio, a televisão, não 
dependem das mudanças políticas, dos acontecimentos que ainda hoje 
ocupam as manchetes dos jornais. (LE GOFF, 2003, p. 45) 

 

A História Nova buscou também uma forma de história mais abrangente e global, 

não priorizando somente aquela história que relatava os fatos por um plano de visão 

direcionado aos ditos grandes feitos e que se importava pouco com os detalhes. A 

historiografia propôs, então, desenvolver a história também de homens desconhecidos, não 

unicamente a história dos reis e poderosos e, assim, fazer uma análise das relações, dos 

sentimentos, das evoluções e das transformações e não apenas dos grandes acontecimentos. 

Para isso, as fontes de pesquisa precisaram ser ampliadas e o documento histórico 

ganhou um novo sentido, na medida em que estabeleceu a possibilidade da reconstituição e 

da explicação do passado com novos instrumentos para os estudos do historiador. Todos os 

dados fornecem pistas, são caminhos a serem investigados, porque a sociedade é como uma 
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teia na qual diversos elementos se interligam em condição interdependente, de modo que as 

estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais são influenciadas umas pelas outras.  

A partir desta nova proposta, vários elementos se tornaram fontes de pesquisa 

histórica: objetos, livros, histórias, depoimentos orais, correspondência privada, utensílios 

pessoais, relações sociais. As mentalidades9 passaram a ser um dos focos dessa história 

renovada, e tudo o que pode ser contado, representado, passou a despertar o interesse dos 

historiadores contemporâneos. 

 

Assim, temas como a sexualidade, a religiosidade, as atitudes diante da 
morte, a vida cotidiana, a cultura material – alguns dos quais já haviam 
sido objeto de interesse de muitos autores desde o século XIX –, passaram 
a atrair a atenção dos historiadores interessados nestas questões e em suas 
novas possibilidades de abordagem. Este movimento passou por nuances 
diferenciadas; em determinados momentos, mais próximas do “espírito de 
síntese da época de Marc Bloch e de Lucien Febvre, em outros, investindo 
em recortes mais particularizados, em temas mais específicos. 
(FONSECA, 2003, p. 49)  

 

As transformações ocorridas no método historiográfico nos permitem enxergar as 

histórias dos sujeitos, e esta pesquisa adota como fazer historiográfico uma das vertentes da 

História Nova, a História Cultural. Com efeito, segundo Chartier (1990, p. 25, nota 45), 

 

trata-se de identificar o modo como em diferentes lugares e momentos 
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler, [sendo 
necessário] considerar os esquemas geradores das classificações e das 
percepções próprias de cada grupo ou meio como verdadeiras instituições 
sociais, incorporando sob a forma de categorias mentais e de 
representações coletivas as demarcações da própria organização social. 

 

Trata-se aqui de descrever as relações sociais, os indivíduos, os pensamentos e 

sentimentos característicos de uma época, suas expressões e incorporações, revelando as 

práticas sociais e culturais de uma dada sociedade. Os estudiosos dessa vertente histórica 

                                                           

9
 Nas suas grandes linhas, a história das mentalidades construiu-se aplicando a novos objetos os princípios de 

inteligibilidade utilizados na história das economias e das sociedades, como sejam a preferência dada ao 
maior número, logo à investigação da cultura tida como popular; a confiança nos números e na quantificação; 
o gosto pela longa duração; a primazia atribuída a um tipo de divisão social que organizava imperativamente a 
classificação dos factos de mentalidade. (Chartier, 1990, p. 15) 
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buscam contestar os documentos, obter um olhar crítico sobre o passado, e perguntar a suas 

fontes o porquê de sua existência, qual o seu propósito. Assim, Lynn Hunt (1992, p. 18) 

afirma que “(...) os documentos que descrevem ações simbólicas do passado não são textos 

inocentes e transparentes; foram escritos por autores com diferentes intenções e estratégias, 

e os historiadores da cultura devem criar suas próprias estratégias para lê-los.” 

O cotidiano, as práticas, as relações são fontes ricas para os estudos 

contemporâneos. A antropologia despertou o interesse dos historiadores, visto que, através 

dela, é possível enxergar os detalhes e acompanhar de perto as transformações e as reações 

dos sujeitos diante da vida e desta diante deles.  

Contudo, o que a história de vida de um sujeito singular pode nos revelar como 

conhecimento histórico? O que é possível obter de importante para a historiografia nas 

ideias e memórias de uma líder comunitária, conhecida apenas numa pequena comunidade 

de uma cidade do interior de Minas? Quem são esses sujeitos singulares? Como traçar um 

caminho de investigação que pretende apresentar a partir de memórias individuais, o 

sentido da história coletiva?   

A exemplo de pesquisas renomadas e à guisa de histórias singulares, como os 

estudos de Carlo Ginzburg (2006) em O Queijo e os Vermes, de Natalie Zemon Davis 

(1987) em O Retorno de Martin Guerre e o estudo de Ronaldo Vainfas (2008) sobre a vida 

de Manoel de Moraes em Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela 

Inquisição, este trabalho segue esta mesma linha de pesquisa e adota a perspectiva de 

análise da escala micro, analisando assim, a história de vida de uma mulher que se torna 

singular, justamente por sua atuação na comunidade e sua posição de líder comunitária. 

No entanto, o que os estudos citados acima têm em comum? Quem são esses tantos 

indivíduos desconhecidos que despertam o interesse de pesquisadores e acabam por se 

apresentar como sujeitos que transitam por espaços sociais múltiplos, sendo difícil 

conceituá-los como pessoas comuns? Essas são questões a serem investigadas a partir da 

análise da singularidade de cada trajetória. E o que se pretendeu fazer aqui foi uma dessas 

análises, dirigidas ao particular, ao singular, sob um olhar micro. Esta visão historiográfica 

exige uma atenção ao informal, bem como o interesse por análises que apresentem 

caminhos diferenciados daquelas abordagens históricas convencionais. 
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A micro-história foi uma reação contra um certo estilo de história social 
que seguia o modelo da história econômica, empregando métodos 
quantitativos e descrevendo tendências gerais, sem atribuir muita 
importância à variedade ou à especificidade das culturas locais. Em 
segundo a micro-história foi uma reação ao encontro com a antropologia. 
Os antropólogos ofereciam um modelo alternativo, a ampliação do estudo 
de caso onde havia espaço para a cultura, para a liberdade em relação ao 
determinismo social e econômico, e para os indivíduos, rostos na 
multidão. O microscópio era uma alternativa atraente para o telescópio, 
permitindo que as experiências concretas, individuais ou locais, 
reingressassem na história. (BURKE, 2005, p. 60-61) 

 

A micro-história tornou possível a historiografia dos esquecidos, “uma abordagem 

que privilegia os fenômenos marginais, as zonas de clivagem, as estruturas arcaicas, os 

conflitos entre configurações socioculturais” (GINZBURG, 1989, p. X), buscando nesses 

elementos os pressupostos da história social e cultural, rompendo com a história positivista 

tradicional. O foco não se encontra mais no geral, e sim no particular, na perspectiva de 

uma história “vista de baixo”, uma vez que leva em conta aspectos diferenciados e 

múltiplos da experiência coletiva.  

Thompson (2002), ao relatar os costumes de patrícios e plebeus na Inglaterra do 

século XVIII, nos ajuda a compreender como se dá a valorização da cultura dos pobres, a 

chamada “cultura popular”; o folclore passa a fazer parte das festas religiosas e se integra 

ao cotidiano das pessoas, e a cultura manifesta pelos sem-berço é parte integrante do 

cotidiano. 

A experiência dupla da Reforma e do declínio da presença puritana deixou 
uma extraordinária dissociação entre a cultura de elite e a cultura plebeia 
na Inglaterra pós-Restauração. Tampouco devemos subestimar o processo 
criativo de formação de cultura a partir de baixo. Não só os elementos 
mais óbvios – as canções folclóricas, os clubes dos ofícios e as bonecas de 
sabugo - eram ali criados, mas também interpretações da vida, satisfações 
e rituais.” (THOMPSON, 2002, p. 54) 

 

Trata-se de uma busca pela descrição inusitada do comportamento humano, para 

“dar voz aos que ainda não foram ouvidos”. Na verdade, os excluídos sociais sempre 

tiveram voz, porém nunca foram ouvidos a partir da sua perspectiva. Assim, a micro-

história não dá, simplesmente, voz aos marginalizados, mas enfatiza suas histórias e cria 

caminhos para a produção de uma História ampla, constituída de muitas histórias. 
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Assim, de acordo com Carlo Ginzburg (1989), a micro-história traz para a sua 

escrita 

 

não já apenas os reis, os chefes, os magistrados, mas a gente do povo, as 
mulheres, as crianças fazem a sua aparição; são postos em ação os vícios, 
as virtudes domésticas e revelada a influência das instituições públicas 
sobre os costumes privados, sobre as necessidades e os prazeres da vida, 
que é quanto, no fim de contas, deve interessar a universalidade dos 
homens. (GINZBURG, 1989, p. 191) 

 

É neste sentido, ainda, que, no trabalho com a micro-história, Ginzburg (2006) 

escreve O queijo e os vermes, narrativa que reconstrói a história de um personagem 

peculiar do século XVI, um moleiro nascido no Friuli, pequena região do norte da Itália. O 

personagem da trama, Domenico Scandella, mais conhecido como Menocchio, era um 

homem aparentemente comum, mas, movido por um permanente estado de curiosidade, dir-

se-ia ontológico. Não hesitava em fazer suas próprias interpretações sobre a criação da 

vida, lendo, à sua maneira, tudo o que chegava até ele, em forma de livro, ou páginas 

escritas avulsas. Menocchio chegara a desafiar a Inquisição com suas indagações peculiares 

e cheias de ideias subjetivas:  

 

Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era um caos, isto é, 
terra, ar, água e fogo juntos, e de todo aquele volume em movimento se 
formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito de leite, e do 
qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. A santíssima majestade 
quis que aquilo fosse Deus e os anjos, e entre todos aqueles anjos estava 
Deus, ele também criado daquela massa, naquele mesmo momento, e foi 
feito senhor com quatro capitães: Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. O tal 
Lúcifer quis se fazer de senhor, se comparando ao rei, que era a majestade 
de Deus, e por causa dessa soberba Deus ordenou que fosse mandado 
embora do céu com todos os seus seguidores e companhia. Esse Deus, 
depois, fez Adão e Eva e o povo em enorme quantidade para encher os 
lugares dos anjos expulsos. O povo não cumpria os mandamentos de Deus 
e ele mandou seu filho, que foi preso e crucificado pelos judeus. 
(GINZBURG, 2006, p. 36-37) 
 
 

Nessa obra que reconstrói a condenação do moleiro à fogueira pelo tribunal do 

Santo Ofício, Ginzburg (2006) discorre sobre o conceito de “circularidade cultural”, qual 

seja a produção de conhecimentos que se situam de forma dinâmica entre a cultura das 
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classes dominantes e a das classes subalternas. Segundo o historiador, “existiu na Europa 

pré-industrial, um relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se movia de 

baixo para cima, bem como de cima para baixo.” (GINZBURG, 2006, p. 10).  

Ainda nessa mesma linha, Natalie Zemon Davis (1987) escreve a história de Martin 

Guerre no livro O Retorno de Martin Guerre com uma forma diferente de relatar o passado.  

Davis narra como um camponês do século XVI abandona sua família e propriedade e 

durante anos não se sabe sobre seu paradeiro. Algum tempo mais tarde, ele volta e descobre 

que há um impostor ocupando seu lugar. O falso homem conseguira convencer a mulher e a 

família de Guerre, assim como toda a aldeia de Artigat, de que ele era Martin Guerre, e, até 

que o verdadeiro retornasse, o usurpador de sua identidade aproveitou-se de seus bens e até 

gerou um filho em sua mulher. Como não havia documentos, registros, fotografias, 

pinturas, impressões digitais ou mesmo espelhos, era muito difícil comprovar a identidade 

de alguém; e o juiz precisou fazer uma análise sistemática do caso até que conseguisse 

comprovar quem era o verdadeiro Martin Guerre. O estudo é baseado em diários, 

documentos religiosos e juristas. Quanto a sua obra, Davis afirma que  

 

poder-se-ia defini-la simultaneamente como uma obra jurídica que 
questiona o funcionamento da lei, um relato histórico que duvida da sua 
própria veracidade e uma narrativa que se desdobra entre as fronteiras do 
conto moral, da comédia e da tragédia. (DAVIS, 1987, p. 131) 

 

O mais significativo é como a submissão das mulheres fica evidente, tanto que 

Bertrande, a mulher do verdadeiro Martin Guerre, parece aceitar passivamente o impostor, 

talvez por medo de contestar, ou mesmo por receio da viuvez discriminatória, e se deixa 

enganar por anos. Será? Também a mulher do juiz, que ganha de presente uma versão do 

livro, não emite nenhum comentário sobre a obra. Com isso, nota-se a desimportância 

(quando não a ausência) dos sujeitos femininos na historiografia antes do século XIX.  

Menocchio e Martin Guerre eram, até então, desconhecidos na historiografia 

convencional, mas, através da narrativa de suas peculiares existências, destacam-se e são 

trazidos ao cenário sociohistórico, e suas trajetórias se entrelaçam aos acontecimentos 

significativos a respeito das relações vividas pelos homens de sua época, suas dúvidas e 

questionamentos, aceitação e submissão a preceitos religiosos, farsas tomadas como 
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depoimentos verdadeiros, evidências implícitas e não comprovadas empiricamente e 

confissões duvidosas. São personagens que representam a sociedade de seu tempo, as 

batalhas travadas pelas dicotomias pobres x ricos, erudito x popular, homens x mulheres, 

teoria x prática, religião x ateísmo, mas numa perspectiva de circularidade, posto que esses 

sujeitos adquirem notoriedade (mesmo que tão somente na posteridade) colocando em 

questão o pertencimento claro a uma determinada categoria social e passam a transitar por 

universos diferentes.  

Outro personagem importante para os estudos micro é Manuel de Moraes, do livro 

de Ronaldo Vainfas Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela 

Inquisição. Essa narrativa relata os percursos de um jesuíta “traidor” que abandona a fé 

católica para abraçar o protestantismo. Filho de mãe portuguesa e pai brasileiro, 

bandeirante e mameluco, Manoel de Moraes cresceu em meio a índios e jesuítas. Ao 

escolher ser jesuíta e não bandeirante, Manoel de Moraes ingressou na Companhia de Jesus 

em 1613. Passou a missionar como superior no aldeamento de São Miguel de Muçuí – 

Pernambuco, em 1623. Foi nessa mesma década que a Holanda ocupou regiões do nordeste 

brasileiro a fim de se apropriar do cultivo da cana-de-açúcar. Mais tarde, quando 

Pernambuco foi invadido, pelos idos de 1630, Manoel se tornou capitão do gentio na luta 

contra os holandeses. No entanto, quatro anos depois, “traiu” os portugueses e aderiu ao 

calvinismo, religião predominante entre os holandeses. Partiu para a Holanda e depois de 

oito anos de adesão ao protestantismo, voltou ao Brasil em busca de riqueza, e foi preso no 

final do ano de 1645. Nessa época, novamente professava a religião católica, sendo enviado 

a Portugal para ser julgado pela Inquisição. Embora esse personagem estivesse presente na 

historiografia brasileira canônica como um ator secundário na história da invasão 

holandesa, Vainfas, a partir de pesquisas em fontes primárias, reconstrói de tal forma sua 

trajetória que ele passa a se constituir não só como o elemento central de sua própria 

história de vida, mas também, como uma “figura de proa”, pois a referência a esse peculiar 

percurso de vida traz novas indicações para a historiografia. 

Le Goff (1989, p. 11) trabalha com o conceito de “figura de proa” para denominar 

intelectuais de destaque no contexto da Idade Média. No entanto, é possível ampliar este 

conceito e destacar personagens singulares da historiografia que carregam em suas 

personalidades capacidades diferenciadas. Assim, é possível afirmar que Belina é uma 
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espécie de “figura de proa” dentro da comunidade, a partir do momento em que passa a 

obter prestígio social.   

Menocchio, Martin Guerre e Manoel de Moraes são personagens de tramas 

históricas contadas a partir de análises micro. Os autores não só escrevem a biografia 

desses sujeitos como relatam tempos e fatos históricos vivenciados pelos povos dos séculos 

passados. São personagens que marcaram de alguma forma o tempo em que viveram, por 

sua capacidade de interpretação, aprendizado e estratégia de mudança. São sujeitos que se 

destacaram pela capacidade de interação entre as culturas das classes dominantes e as das 

classes subalternas naquilo que Ginzburg (2006) denomina “circularidade cultural”. São 

abordagens que privilegiam os fenômenos marginais e, embora sejam casos delimitados, 

revelam questões de ordem mais geral, colocando em xeque concepções consagradas sobre 

o passado: os processos inquisitoriais, a Igreja, a vida em comunidade, as desconfianças, os 

medos, os questionamentos e o desenvolvimento de capacidades além dos padrões. 

 

1.2 – Memória: aporte teórico-metodológico 

 

As relações entre memória e história, bem como o conjunto de atos individuais e 

coletivos que lhes dá materialidade e espessura política, delimita um amplo espectro de 

abordagens historiográficas. Pensadas como ferramentas analíticas, as noções de memória e 

história são articuladas para dar conta dos processos sociais relativos à interpretação do 

passado, à construção de biografias, de identidades e à compreensão das tradições.  

ALBUQUERQUE JR. (2007, p. 207) faz um balanço teórico da relação entre memória e 

história e afirma que 

Na memória fica o que significa, na História se ressignifica o que fica, 
esta é a violência do historiador que, com seus conceitos, atribui novos 
significados ao que ficou guardado nas memórias; recortando-as, 
reconstruindo-as, desmanchando suas telas. Violar memórias faz com que 
seja gestada a História que está sempre em busca de um novo sol para 
orientá-la.  
 
 

Baseada nos estudos citados no subtítulo anterior, a história aqui narrada traz à tona 

um caso de trajetória singular. Belina conta suas histórias com prazer e é dona de uma 

memória extraordinária. Completamente lúcida e ativa, ela narra com propriedade os 
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acontecimentos do passado e também do presente. Durante uma das primeiras entrevistas, 

da qual o irmão mais novo dela, Valter, também participou, Belina confirma sua disposição 

para lembrar: 

 

Michele – Eu fico impressionada como a senhora consegue lembrar de 
tudo assim! 
 
Belina – Ah! Lembro de tudo. 
 
M – Com tantos detalhes. 
 
Valter – O passado você lembra, você não lembra o atual. 
 
M – O atual n/é. 
 
B – Ah, mas o atual você também lembra. 
 
V – O atual a gente esquece, se você falar uma coisa hoje... 
 
B – Mas eu lembro, se você perguntar do dia do meu casamento até hoje, 
eu sei tudo o que foi passado, da vida do Bertinho, quando que nós (...) 
quando ele morreu, como que foi a morte, como que (...) A gente lembra, 
lembra mesmo boba, lembra.   
 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 10/07/2009). 

 

Belina afirma também sempre ter sido uma pessoa de boa memória, num dos 

momentos em que ela relata as aulas de que participou no Liceu, ainda na adolescência, um 

período de dificuldades financeiras, ela assistia às aulas e guardava na memória as receitas: 

 

B – Aí tá as meninas lá, três ovos aqui, eh... dois copos de farinha de 
trigo, uma colher de Royal... uma colher de Royal, uma colher de 
manteiga, meio litro de leite... não escrevia não... tudo de cor. 
 
M – Não escrevia não, nada! 
 
B – Nada! 
 
M – Mas como que a senhora fazia para lembrar depois? 
 
B – Mas lembrava, minha filha, olha que coisa!(...) Mas eu... sabe o que 
acontecia, que a gente não esquecia, porque elas colocavam primeiro, 
por exemplo, três ovos aqui, eh... dois copos de farinha de trigo, o copo 
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estava ali, é... uma colher de manteiga, a colher já estava ali, então 
aquilo você lembra, decorava! Uma colher de Royal, aqui, dois copos de 
leite, aqui, então eu pensava... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 10/07/2009) 
 
 

Dessa forma percebe-se que a materialidade e a ação efetiva sobre essa 

materialidade parecem ser seu esforço de aprendizagem, em que a escrita não era 

preponderante. No entanto, a memória de Belina também apresenta falhas e por diversas 

vezes ela se confunde, ao relembrar nomes, datas e acontecimentos diversos. Assim, 

esquecer faz parte da memória, afinal de contas ela é uma seleção daquilo que vivenciamos, 

ouvimos e vemos em todos os lugares e momentos de nossa vida.  

Na tentativa de recontar esta história de vida, o trabalho com a memória tornou-se 

imprescindível na constituição da trama histórica e nos entrelaçamentos dos dados 

coletados, já que Belina não dispõe de registros pessoais escritos sobre sua formação. 

Assim, para que fosse possível garantir muitas lembranças, foi preciso um trabalho de 

estímulo, e essa reconstrução do passado depende da capacidade da memória de guardar e 

recontar os fatos e das “técnicas de fazer lembrar” do entrevistador, como a utilização de 

objetos característicos do passado, ligados ao trabalho ou a infância do depoente, cartas, 

fotografias e cheiros, entre outros recursos que possibilitam aos entrevistados remeter suas 

lembranças a momentos chaves da investigação.  

Na verdade, o trabalho do historiador abriga um impasse teórico-metodológico. Se 

as memórias são recolhidas, registradas, guardadas se faz a história e se constitui o trabalho 

do historiador; porém se a memória não é registrada, a história não guarda para si o 

passado, e o presente se faz vazio de lembranças, não se conhecem as mudanças, não se 

estudam as transformações, enfim, não se constitui a história viva, particular, vista pelos 

sujeitos e expressa em suas singularidades.  

Nossas representações do presente são repletas de influências sociais, políticas, 

familiares, temporais, de modo que cada vez que relatamos um fato expomos nossas ideias 

e nossas lembranças. Relatamos o passado a partir do presente e acabamos por reconstruir o 

passado, como afirma Ecléa Bosi (1994, p. 55):  
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Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no inconsciente 
de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais 
que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que 
povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a 
lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que 
experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e 
porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos 
de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, 
exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 
diferença em termos de ponto de vista.  
 
 

Ao socializar a memória e contar nossas experiências de vida, fazemos uma 

releitura do passado, reconstruímos o que já foi vivido, através do olhar do presente sobre o 

crivo da subjetividade. É preciso não esquecer que há uma memória socializada, uma 

memória coletiva que se forma no interior do grupo. Maurice Halbwachs (2006), ao 

pesquisar a “estrutura social da memória”, afirma que esta não se constitui sozinha, mas a 

partir das relações sociais dos indivíduos, de forma que só conseguimos recordar a partir do 

momento em que nos tornamos seres sociais e nos constituímos como tal. Assim, as 

lembranças são uma teia de relações que constituem a memória. 

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta 
que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não 
tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos 
pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos faz 
recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum. Não basta 
reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento passado para 
obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução funcione a partir de 
dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no 
dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aquele e vice-
versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e continuarem 
fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. Somente 
assim podemos compreender que uma lembrança seja ao mesmo tempo 
reconhecida e reconstruída. (HALBWACHS, 2006, p. 39) 
 

 

Portanto, a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, 

posto que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. A origem de várias 

ideias, reflexões, sentimentos, paixões que atribuímos a nós estão na verdade envolvidas na 
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e pela memória coletiva, socializada. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está 

sempre interagindo com a sociedade, seus grupos e instituições. É no contexto dessas 

relações que construímos nossas lembranças, pois a rememoração individual se faz na 

tessitura das memórias dos diferentes grupos com que nos relacionamos. Essa rememoração 

está impregnada das memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que não 

estejamos na presença destes, o nosso lembrar e a maneira como percebemos e vemos o que 

nos cerca se constitui a partir desse emaranhado de experiências que percebemos tal qual 

um amálgama, uma unidade que parece ser só nossa. 

Essa memória coletiva tem, assim, uma importante função de contribuir para o 

sentimento de pertença a um grupo de passado comum, que compartilha memórias. Ela 

garante o sentido da busca de uma identidade para o indivíduo, calcada numa memória 

compartilhada não só no campo histórico, do real, mas, sobretudo, no campo simbólico. 

As histórias que ouvimos ou que contamos fazem com que nos sintamos membros 

do grupo, e essas mesmas histórias contadas e recontadas aos mais jovens é que mantêm a 

memória e preservam a história, seja do indivíduo, da família ou da sociedade. Assim, a 

historiografia busca descrever as tramas relacionais da sociedade, e dar nova vida aos fatos 

ocorridos.  

Mas como manter vivas essas memórias? Como fazer com que as histórias não se 

percam no tempo e se transformem apenas em rastros de poeira de nossas lembranças? 

Essas são questões que colocam em xeque a capacidade dos seres humanos de se 

perpetuarem e manterem suas tradições, e que desafiam os pesquisadores para a percepção 

de fatos aparentemente banais, porém que deixam marcas profundas na memória social. 

Sabe-se que a memória não é linear e tampouco exposta numa ordem de 

acontecimentos ou importância significativos. Neste sentido, para as exigências formais 

deste trabalho, foi preciso organizar as recordações de Belina e contextualizar suas 

lembranças no tempo. Para isso, a trajetória aqui narrada se fez permanentemente inserida 

na sociedade, de forma tal que é impossível separá-la do contexto histórico em que foi 

vivenciada. O caminho proposto aqui é que, a partir dos períodos de infância e de 

adolescência, origem familiar, relações sociais estabelecidas, assim como acontecimentos 

significativos vivenciados por Belina, se possa perceber como ela conseguiu adquirir 

respeitabilidade e confiança em seu meio e em seu tempo. 
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1.3 – As tradições da família: particularidades e coletividades 

 

Belina nasceu em dois de julho de 1923, na cidade de São João del-Rei, Estado de 

Minas Gerais. Descendente de italianos, sempre foi o orgulho do avô, porque era uma 

menina “prendada” e muito bonita, além de guardar consigo um fato característico desde o 

nascimento. Ela conta com alegria a participação do avô italiano no trabalho de seu parto:  

 

B – Eu me lembro, não sei se eu posso te falar isso, aí eu me lembro que 
eu era a quinta, então os filhos nasciam tudo lá na roça, não tinha esse 
negócio de hospital não. Aí quando chegou o dia, a vez que a minha mãe 
ia me dar à luz, (...) a senhora que era parteira morava longe n/é... era 
longe, era muito para lá do Barreiro! Era muito longe! Aí a minha mãe 
falou para ele [pai]: “Você tem que ir atrás da... da Dona, da parteira 
porque eu já estou sentindo mal.”  Meu pai falou: “Mas como que eu vou 
te deixar aí sozinha, com essas crianças pequenas!” Quatro abaixo de 
mim. Aí ela falou assim: “Mas você tem que ir, tem que ir, pega o cavalo, 
e vai de cavalo para andar mais rápido!”  
 
M – Naquela época não tinha carro... 
 
B – Então, não tinha carro, não tinha nada, aquela barreira, que tem 
nome de Barreiro até hoje! Aí meu pai foi, e a minha mãe foi sentar. “Ai 
meu Deus! O que eu vou fazer aqui sozinha, até que ele volta!” Nisso que 
ela tá naquele sufoco chegou o vô, o vô Longatti... o vô n/é... 
 
M – Ah sim, o pai dele, o vô da senhora. 
 
B – O pai dele. Ah! Porque toda tarde ele gostava de ir lá ver como que 
estava e tal. Chegou meu vô lá, aí ele falou para minha mãe: “Não! Mas 
como você tá passando mal e você tá aí sozinha! Como é que vai fazer?!” 
Ela falou: “Agora eu não aguento mais!” E foi para cama, sabe? Ele 
também não sabia nada, tinha aquelas mãos grossas! Muito grossas de 
tanto trabalho n/é... Aí ele falou: “Como que vamos fazer?” Quando viu, 
eu nasci, aí chorando, chorando... 
 
M – Sem a parteira... 
 
B – Sem nada! E ele também homem, o meu avô, não tinha experiência de 
nada n/é... Aí a minha mãe falou para ele assim: “Faz assim oh, eu vou te 
falar, eh você... amarra marcou, marca uns quatro dedos assim, e amarra 
ali bem amarrado e pode cortar...” 
 
M – O cordão umbilical. 
 
B – É o cordão umbilical, “e pode cortar, quando a dona chegar ela me 
ajeita.” Aí ele fez. Coitado do meu avô! Fez! Ele dizia que eu chorava 
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tanto... aí que ele falou assim: “O que eu faço agora?” Ela falou: “Vai lá 
na cozinha, pega uma bacia lá e vê se o senhor pode dar um banho...” 
Porque a mamãe ficou pensando deu morrer, porque frio, foi no tempo do 
frio dois de julho. Nossa! Era aquela friagem! Aí ele foi lá na cozinha 
pegou, pois a bacia, temperou aquela aguazinha morna do jeitinho e foi 
lá no quarto me pegou e pois a bacia em cima do fogão, e fogão sempre 
na roça tinha aquele rabo grande... 
 
M – É fogão de lenha? 
 
B – Fogão de lenha. Pôs a bacia ali em cima, jogou a toalha assim no 
pescoço e me deu banho. Ele falou: “Não, não tem importância, depois 
ela vai arrumar direitinho.” Eu lembro, ele falou que lavou, lavou, lavou, 
com aquelas mãos grossas, ele tinha medo das mãos dele me machucar 
sabe? (...) Aí pegou lavou mais ou menos, me embrulhou na toalha, que 
eu acho que eu senti bem. Eu fiquei quietinha até ele voltar, quando a 
mulher chegou foi acabar de me ajeitar. Então ele falava, falava para 
gente, que eu gostava muito de cozinha, de tá sempre na cozinha fazendo 
alguma coisa, fazendo outra, porque eu fui lavada já, o primeiro banho 
foi em cima... 
 
M – Foi já na cozinha. [risos] 
  
B – [risos] Ah então essa história ele contava muito. Contava! Ele falava: 
“Você é bonita!” Aí ele ficava orgulhoso, sabe! “Você é bonita assim 
sabe por quê? Porque quem cuidou de você fui eu, os primeiros trabalhos 
foram feitos nessas mãos tão grossas, tão pesadas!” Então tinha uma 
história comigo que era uma coisa louca, sabe? Aí quando eu fazia 
aqueles pratos gostosos ele falava: “Ah também tem razão, foi lavada em 
cima do fogão, já ficou as heranças ali...” [risos] 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 10/07/2009) 
 
 
 

É possível perceber que as lembranças de Belina são ricas em detalhes, o que 

confirma sua boa memória; este é um fator primordial para o trabalho com história oral. As 

pessoas lembram-se muito mais dos acontecimentos a partir do particular; assim questões 

mais amplas, como datas e locais exatos são esquecidos; no entanto, o manejo diário no 

trabalho, as reuniões de família, raramente são esquecidos.  

 

Deve-se em parte a um menor interesse, mas também a muito menor 
ensejo de incorporá-los à memória, o fato de que se observa uma 
tendência geral de se lembrar muito melhor de processos recorrentes do 
que de incidentes singulares. Assim, um lavrador, ao se lembrar de um 
desentendimento com o fazendeiro, pode achar difícil situar o 
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acontecimento no tempo, e talvez confunda os detalhes com os de outra 
situação semelhante. Mas se se perguntar a ele exatamente como 
manejava os cavalos quando arava a terra, será muitíssimo raro que se 
engane. (THOMPSON, 1992, p. 181) 

 

Belina por muitas vezes confundiu nomes e datas, porém suas lembranças quanto 

aos costumes diários retratam grande riqueza de detalhes, como, por exemplo, quando a 

família se reunia todas as noites para a reza do terço. 

 

B – Aí sentava tudo perto do papai assim, já tinha jantado, não tinha 
televisão, não tinha nada n/é. Perto do fogo, para esquentar. 
 
M – E isso já era de noite? 
 
B – Ah já! Já estava escuro, a lamparina já estava acesa. A lamparina, 
pois não tinha luz. Aí minha mãe tomava banho, coitada, por último. 
Jantava lá sozinha, acabava de jantar, envém ela. Sentava o meu pai 
assim, em cima do fogão, nós assim perto. Envém ela, ela sentava ali na 
beirada do fogão assim. Parece que eu lembro até hoje! Virada para nós 
assim: “Agora...” Nós doida para deitar, com sono n/é (...) “Agora 
vamos rezar o terço primeiro!” E todo mundo tinha que rezar! Não tinha 
nem jeito. 
 
M – E se dormisse no meio do terço? 
 
B – Ah, se dormisse! Ah, punha em pé! “Se dormir fica em pé! Se não 
dormir fica sentado.” (...) “Se dormir vai ficar em pé, porque em pé vocês 
não dorme!”Ô terço que demorava! Nossa Mãe! Mas o terço não 
acabava. “Mãe tô com sono!” “Fica em pé então. Tá com sono então vai 
ficar em pé!” Aí ela não falava muito, falava muito nada. Aí ficava, fazia 
assim, ficava em pé mesmo, porque o sono era muito. Aí cansava, sentava 
um cadinho. “Uaí, já está quase acabando, agora já é o último mistério!” 
Ficava louca para acabar. “Agora é só esse resto!” [risos] 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 05/08/2009) 
 

 

A tradição de rezar o terço todos os dias era um costume próprio dos imigrantes 

italianos que professavam a religião católica e que vieram para o Brasil ainda no final do 

século XIX. Desde muito pequena, Belina aprendera em casa as tradições do catolicismo, o 

que ajuda a confirmar a sua forte ligação com a religião, uma influência recebida ainda 

dentro de casa. A mãe era quem ensinava a rezar. Desde as orações mais simples, como a 

Ave Maria e o Pai Nosso, até as mais longas, como a Salve Rainha e o Credo eram 
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decoradas e aprendidas com a figura materna, que preparava os filhos também para os 

sacramentos da Igreja, entre eles, a Primeira Eucaristia, concedida às crianças maiores, 

entre nove e treze anos, após um teste com o padre da paróquia ou o curso de catecismo. 

Filha de uma família de descentes de italianos, as tradições na casa do Barreiro eram 

categoricamente cumpridas. O pai, Américo Longatti, era o senhor da casa, e era ele quem 

cuidava das plantações e do sustento da família, composta por quatorze filhos: oito 

mulheres e seis homens, dos quais, atualmente vivos, apenas três mulheres e três homens. A 

mãe de Belina, Maria de Almeida Longatti, mulher de temperamento forte, no dizer da 

filha, era analfabeta e morreu com noventa e quatro anos.  

Maria de Almeida Longatti era filha da Baronesa Benta, italiana que se casou com 

um barão, filho de portugueses. O casal tinha muitas posses e algumas fazendas na região; 

no entanto, o barão morreu muito jovem e deixou Benta com cinco filhos pequenos. Como 

pouco sabia falar português e não tinha condições de administrar sozinha a grande 

quantidade de bens, acabou se casando com um brasileiro, que não soube administrar suas 

riquezas e fez com que a família perdesse boa parte dos bens.  

Belina ouvia essa história da própria avó, que ia visitar aos sábados na companhia 

da mãe e das irmãs: 

 

B – Nesse tempo, a minha vó estava com quinze anos mais ou menos, 
quando ela veio de lá, [da Itália] mais ou menos. E arranjou esse barão 
filho de fazendeiro, tinha muito dinheiro, num instantinho eles casaram! 
Então foi a primeira italiana que casou com brasileiro n/é.  
 
M – Mas ele era brasileiro ou ele era português? 
 
B – Ele era filho...  
 
M – Ele era filho de português, mas nascido no Brasil. 
 
B – É já nascido no Brasil, quer dizer, aqui ele já era brasileiro n/é. Aí 
pronto, casou. E foram muito felizes, e ela foi para a fazenda, e ela ficou 
aquela madame, sabe? E era o melhor cavalo! Sabe? Aquela coisa deles! 
(...) E viveu! Teve a minha mãe, o meu tio, é três tios, a minha mãe e a 
minha tia, que eles foram cinco filhos. E quando a menina, a minha tia 
estava com dez anos ele morreu. O marido da minha vó morreu. Ficou ela 
com as crianças tudo pequenininho! Aí pronto, ela ficou, não sabia o que 
fazia. Porque italiana, não sabia falar direito, é... não tinha prática aqui 
no Brasil, e tinha a fazenda nas Águas Santas, que fala que é nossos 



43 

 

parentes. Nas Águas Santas, lá em Coronel Xavier, aqui perto de (...) do 
lado de cá, nem sei como é que era o nome que ela falava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Maria de Almeida  
                                                                      [Mãe de Belina]                                                                   
 
 

Foto 2. Família materna de Belina (Avô, Avó Baronesa Benta, tios e a mãe Maria de 
Almeida). Arquivo particular de Belina Longatti Faccion, primeiros anos do século XX. 

 
M – Ritápolis? 
 
B – Perto de Ritápolis, por ali, sabe? Eu sei que tinha fazenda, e as 
fazendas era tudo fazenda com muito gado, com muito é (...) movimento 
mesmo! Usava aqueles carros de boi, muito boi, aqueles carro para levar 
lenha, porque não tinha carro n/é. Então trazia lenha para a cidade. Era 
aquele movimento grande. E o meu vô, de uma hora para outra, dizem 
que foi... como é que eles falam? Nó nas tripas. Antigamente eles falavam 
isso. Mas é infarto com certeza, hoje a gente sabe, porque ele caiu e 
morreu logo, não deu tempo para nada! Deixou as crianças pequeno lá. 
Aí ela ficou perdida: “Como que eu vou fazer agora! Como que eu vou 
fazer!” Ela pensou logo em casar, olha para você ver! Olha para você 
ver como que é as coisas! Pensou em casar. Aí apareceu muitos uai! 
Bonita, nova, rica! Rica n/é! Ah, aparecia aquele monte de rapaz para 
casar com ela. Ela escolheu o meu, esse que ficou no lugar do meu avô. 
Ele estava com vinte anos, quis casar com ela. E ela já estava com quase 
quarenta anos, os seus trinta e poucos, quase quarenta anos, sabe? Aí 
minha filha, casou! Ele era ótimo marido, mas era um homem que nunca 



44 

 

tinha trabalhado na vida! Não sabia nada de mexer com fazenda, com 
nada! E aí ele começou, ao invés de trabalhar, começou a vender. Vendia 
o gado de uma fazenda, vendia de outra fazenda, vendia (...) foi vendendo 
tudo. Quando acabou, começou vender já a fazenda, o terreno, sabe 
minha filha? Acabou com tudo! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 
 

 

A avó contava às netas o sofrimento do passado, a mãe ajudava a relembrar e Belina 

acabou fixando em suas lembranças a história dos avós. Histórias particulares que retratam 

as dificuldades que os imigrantes enfrentavam na nova terra, como a avó que perdeu toda a 

riqueza tanto por não saber falar português como por ser mulher. No final do século XIX e 

início do século XX, muitas mulheres ainda eram submissas ao poder masculino e exerciam 

um papel bastante restrito em se tratando de negócios; eram mesmo dependentes dos 

maridos e apenas cuidavam da casa. Por não saber administrar os negócios, a família da 

baronesa acabou perdendo seus bens. Entre as lembranças do passado, as histórias contadas 

em família, os costumes e hábitos do passado são frequentes nas narrativas aqui estudadas, 

mais enfatizados que qualquer outro tipo de lembrança. 

O costume das moças de se casarem muito jovens, entre os doze e os dezoito anos, 

fazia com que as famílias tivessem muitos filhos e acabassem dividindo as terras, que 

tinham extensões cada vez menores. O clima tropical fez com que os italianos adquirissem 

novos hábitos ao longo dos anos, como tomar banhos todos os dias, hábito que não tinham 

na Europa, continente mais frio. Segundo Alvim (1998, p. 261), 

 

Os italianos [...] cuidavam menos da higiene pessoal. Acostumados a um 
banho por semana, apesar do clima quente da nova terra, foram precisos 
muitos anos para que mudassem seus hábitos. Ao voltar do trabalho, 
apenas lavavam as mãos, o rosto e os pés em uma bacia. Aos sábados, 
tomavam banho e vestiam roupas limpas.  
 
  

Maria, mãe de Belina, apesar de gostar de manter as tradições de família, dava 

banho nos filhos todos os dias, deixando para trás o costume dos banhos apenas aos 

sábados, como relata Belina: 
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B – Agora deixa eu te contar do banho. No banho, ela [a mãe] chegava de 
tarde, coitada, apavorada com tanto serviço! Roupa para apanhar, roupa 
para passar, verdura para amarrar, que usava amarrar a verdura para 
vender. (...) Para vender no outro dia, de dia o meu pai saía para vender. 
Aí ela pegava, falava assim: “Oh, todo mundo tomar banho!” E não tinha 
chuveiro não, pensa que tinha chuveiro? Não tinha não! 
 
M – E tomava banho onde? 
 
B – Andava longe para pegar água. A casa grande, e a água lá no fogo 
(...) Aí ela começava, punha a bacia lá, lá no quarto. 
 
M – Dentro do quarto que tomava banho? 
 
B – Dentro do quarto! O quarto nem era piso nem era nada, era terra! Aí 
ela punha a água, olhava se a água estava morninha, punha aquela 
baciona d’água, bacia enorme! Uma baciona grande, aí punha aquela 
água lá tudo e vinha! Aí tinha uma cadeira assim, banco n/é, cadeira bem 
velha assim n/é, aí ela ia num de cada vez, pegava nos menores. 
 
M – Ela começava do menor até o maior. 
 
B – Aí pegava lavava, lavava cabeça, lavava, lavava bem! 
 
M – Lavava com que? Com sabão de coco? 
 
B – Sabão de bola. Aqueles sabão assim que usava na roça, sabe? E 
então lavava, enrolava na toalha, sentava lá. Pegava outro, lavava, 
lavava, lavava... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Sabão de bola. Imagem da internet10. 
 
 

                                                           

10SABÃO DE BOLA. Imagem obtida no sítio: <http://jeitoderoca.blogspot.com/2010/08/sabao-de-bola.html> 
acesso em 14 de dezembro de 2010. 



46 

 

 
M – E não vestia roupa não? 
 
B – Não, agora não. Punha o outro sentado lá. Quietinho vendo, às vezes 
estava fazendo frio, ficava tremendo de frio! Vinha o outro lavava. Um, 
dois, ou três, ou quatro que seja, tudo sentadinho lá, pronto! Aquela água 
só, lavava uns três, quatro, naquela água. 
 
M – E menino com menina, tudo misturado. 
 
B – Tudo junto, não tinha esse negócio de diferença não. Aí o que ela 
fazia, deixava aquela água lá, aí ela pegava no primeiro, já estava quase 
seco n/é! Aí vestia a roupinha, vinha no outro vestia, outra, outro, outra, 
pronto! Agora vamos jantar! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 05/08/2009) 
 

 

Tomar banho com sabão de bola era um costume da população são-joanense do 

início do século XX. Cada família fabricava seu próprio sabão, que era feito com algumas 

ervas, como assa-peixe, folhas de mamoeiro, manjericão, alecrim e outras, além da gordura 

suína e da cinza retirada dos fogões a lenha, chamada de ticuaia. Para fazer o sabão de bola 

existia toda uma tradição, como ser preparado pelas mulheres na virada da lua minguante e 

com um ramo de alecrim atrás da orelha para espantar o mau-olhado. Os sitiantes do 

Barreiro usavam o sabão para lavar louça, tomar banho e escovar os dentes, fazer o próprio 

sabão era mais viável e econômico, tendo em vista que era difícil comprar materiais 

industrializados na cidade. 

As lembranças de Belina ajudam-nos a perceber como os costumes foram se 

modificando ao longo dos anos e como alguns hábitos antigos acabaram se perdendo, tanto 

pelo fato de estarem numa nova terra como pelas descobertas da Ciência e da Medicina que 

ensinava, quando não doutrinava, as pessoas a cuidarem da higiene corporal, o que 

repercutiu fortemente nos modos de educação da primeira metade do século XX.  

Além de educar os filhos com higiene, Maria ensinava-os a serem tementes a Deus e 

à Igreja Católica. Segundo Belina, a mãe não deixava ninguém dormir sem rezar e, já idosa, 

fazia com que os netos continuassem a perpetuar a religião. Dizia que todas as noites, antes 

de deitar, as orações eram obrigatórias e que o anjo da guarda abandonava quem não 

agradecia o dia que passou. Belina relata o costume da mãe: 
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B – Eu tinha um sobrinho, que morava aqui na João Costa. Então esse 
menino, ele chegava, ele chegava assim, mas com sono, um sono! Mas o 
sono dele era demais! Ele dormia com a minha mãe. Entrava caladinho, 
deitava na cama, que se não, a minha mãe ia fazer ele rezar. Entrava 
caladinho, deitava (...) Ela dizia que, quando via que ele entrou “o S. 
[nome do sobrinho]  já foi deitar.” Aí ela ia, quando chegava na cama, 
ele já estava dormindo. Sabe o que a minha mãe fazia? Um dia ele 
acordou, a minha mãe na testa dele [nesse momento ela faz o sinal da 
cruz em silêncio]. 
 
M – E fazia para ele! 
 
B – Para ele! 
 
M – Só para ele não dormir sem rezar. 
 
B – Para ele não dormir sem rezar. Quando foi um dia, ele acordou 
assim, ela fazendo, acho que ela afundou muito na testa dele (...) “Uai vó 
a senhora está igual feiticeiro vó!” [risos] O que a senhora está fazendo 
vó?” “Vocês jovens deitam sem rezar! Aonde que já se viu! Sabe que o 
anjo da guarda vai embora? Não pode deitar sem rezar não!” “Ah vó é 
porque o sono é muito, quando eu vejo já (...) só encostei um cadinho 
assim, já dormi.” “Então, por isso que eu vou lá rezar, fazer em nome do 
Pai. Não pode deitar sem rezar não, você faz em nome do Pai comigo.” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 
 

 

1.4 – Origens e costumes italianos 

  

A partir do final do século XIX, muitos italianos vieram para o Brasil em busca de 

melhores condições de vida e trabalho. Na época, a Itália enfrentava uma crise no trabalho, 

visto que a população crescia e os empregos diminuíam, graças à Revolução Industrial, 

com a substituição do trabalho humano por máquinas. No Brasil, o fim da escravidão 

deixou o campo sem trabalhadores, e como a economia era basicamente agrícola naquele 

período, o governo brasileiro e os grandes latifundiários incentivaram a vinda dos italianos 

a fim de salvaguardar as plantações e povoar as grandes extensões de terra do País. 

 

Essas famílias dirigiram-se para o Brasil em virtude do quadro de atração 
de mão de obra para o país, atitude tomada pelo governo imperial após a 
abolição dos escravos com o intuito de não deixar faltar trabalhadores, 
sobretudo em São Paulo, onde a multiplicação de cafezais, a partir de 
1870, os exigia. (ALVIM, 1998, p. 218) 
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O governo brasileiro constituiu em Minas Gerais alguns núcleos coloniais, e, 

diferentemente dos italianos que foram para São Paulo trabalhar nas grandes fazendas de 

café, as famílias italianas que vieram para Minas Gerais ganharam pequenas extensões de 

terra para iniciar suas plantações e delas tirar o sustento diário. Como confirma 

MONTEIRO (1973, p. 160), “Todavia, além de substituírem a mão de obra escrava, muitos 

italianos ganharam terras do governo brasileiro para, com seu trabalho, ajudar o país a 

crescer e se desenvolver tanto econômica como socialmente.” A partir desse acordo, foram 

criados núcleos coloniais, que serviram para fixar os imigrantes italianos em pequenas 

propriedades. Nesses núcleos, os imigrantes recebiam pequenas propriedades, onde 

cultivavam hortaliças, além de produzirem leite, queijo e vinho.  

Um desses núcleos foi criado em São João del-Rei, mais especificamente na antiga 

Fazenda do Marçal, situado na Várzea do Marçal, margem direita do Rio das Mortes 

(GUIMARÃES; FILHO; LEAL, 2008). A Colônia do Marçal, como é conhecida até hoje, 

subdividiu-se em algumas áreas, entre elas a Colônia do Felizardo, a Colônia do Giarola, o 

Recondengo e o Barreiro.  

O avô paterno de Belina, João Longatti, veio da Itália com quinze anos, apenas na 

companhia da mãe; e no interior de Minas Gerais passou a cultivar a terra como havia 

aprendido na Itália. A região da Várzea do Marçal, que pertencia à cidade de São João del-

Rei, foi dividida, e a família Longatti se estabeleceu no Barreiro. Conhecida por suas ruas 

mal acabadas, estradas de terra repletas de buracos e muito barro, o Barreiro até hoje dá a 

impressão de não ter mudado muito. Quem o visita tem a sensação nostálgica de voltar ao 

passado, pois ainda se encontram grandes plantações, casas esparsas e estrada de chão. E, 

claro, sem perder a sua característica principal, que deu nome ao local, o barro! Quando as 

chuvas vêm e caem sobre a poeira da estrada, o barro logo aparece para fazer jus à sua 

homenagem, criando um lamaçal, um verdadeiro barreiro! Como gostava de reunir sempre 

a família, João Longatti encomendou uma foto de toda a família ao fotógrafo André Belo, 

que registrou este momento. Belina tinha apenas cinco anos de idade. João Longatti está 

sentado ao centro; ao seu lado direito encontra-se sua mãe, já bem idosa, que veio com ele 

para o Brasil. Do lado esquerdo de João, sua esposa Maria Facarolli e ao lado desta o pai, 

bisavô de Belina. A família reuniu os doze filhos, sendo sete solteiros e cinco casados. As 

crianças são todas netas de João Longatti. Como se vê a seguir: 



49 

 

 

Foto 4. Família Longatti. Arquivo particular de Belina Longatti Faccion, 1928. 

 

1. Belina com cinco anos de idade. 

2. Américo Longatti (Pai de Belina)                       

3. Maria Almeida Longatti (mãe de Belina) 

4. João Longatti (Avô paterno de Belina) 

5. Mãe de João Longatti (Bisavó de Belina) 

6. Maria Facarolli (Esposa de João Longatti/Avó de Belina) 

 

Foi na região do Barreiro que Américo, pai de Belina, herdou terras de seu pai 

italiano e constituiu família. Além da religião, os italianos trouxeram o costume de estar 

sempre juntos. A família muitas vezes dividia a terra para que os filhos formassem novas 

famílias e não abandonassem o local de origem. Com isso, a região deu origem às colônias 

dos italianos que abrigam hoje, em sua maioria, descendentes dessas famílias. São 

brasileiros que perpetuam ainda hoje alguns costumes trazidos por seus antepassados, como 

as festas de família e as comidas típicas, entre elas o famoso risoto, feito com arroz, 

gordura de galinha caipira, manteiga e muito queijo. A massa de macarrão, feita em casa, é 
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base de alguns pratos, como capelleti, raviolli e lasanha. Os casamentos são comemorados 

em grande estilo, com muita fartura e música animada. 

Como se afirmou acima, os italianos trouxeram sua crença no catolicismo, e na 

década de 1930 ainda não havia nenhuma igreja na Várzea do Marçal, até que os sitiantes, 

como o pai de Belina, uniram-se em mutirão para construir uma capela em honra a Nossa 

Senhora das Mercês, na Colônia do Giarola. Como relembra Belina,  

 

Depois que os italianos chegaram, o pessoal do Giarola, a família 
Giarola tinha trazido com eles uma Nossa Senhora das Mercês 
pequenininha. Ainda existe ela ainda. Pequenininha assim, sabe? E 
quando viu aquela capela, aquele comodozinho tão pequenininho, ai eles 
combinaram de fazer uma igreja. E eles ofereceu a Nossa Senhora das 
Mercês que tinha vindo da Itália, sabe? Que eles trouxeram da Itália, 
aquela Nossa Senhora de lá. (...) Aí construíram aquela igrejinha 
pequena e colocou a Nossa Senhora lá. Num instantinho eles fizeram 
porque quando chega umas pessoas assim trabalhador, todo mundo quer 
ajudar, ainda mais a igreja.  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 13/11/2009) 
 

 

Belina confirma com suas lembranças como as famílias italianas eram ligadas à 

religião e como precisavam cuidar também do seu lado espiritual. Essa afirmação também 

se encontra nos estudos de Alvim (1998), quanto à religião de italianos e poloneses que 

viviam no sul do País. 

 

Católicos fervorosos, vênetos [italianos] e poloneses não descansavam 
enquanto não construíssem uma pequena capela e não tivessem um padre 
para rezar a missa. Afinal, abandonados pelos governantes no país de 
origem, perseguidos pela miséria que os obrigava a emigrar, 
desrespeitados nos países de adoção, onde eram obrigados a permanecer 
meses esperando que lhes dessem um destino, nada lhes restava a não ser 
a religião. “A paróquia era o seu mundo, a única instituição com a qual 
estavam familiarizados, e de cuja vida participavam [...] Ali ele [s] era [m] 
alguém. Fora do âmbito familiar a paróquia era o único grupo social 
organizado ao qual o camponês pertencia. Portanto, nada a estranhar no 
fato de procurarem de todas as formas ter algum amparo espiritual, muito 
antes de pensarem em escolas para seus filhos, o que sempre era visto 
com espanto pelos observadores. (p. 261-62) 
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É interessante enfatizar que, assim como os italianos do sul, os residentes na região 

da Várzea do Marçal também não se preocuparam em construir escolas para seus filhos, 

tendo em vista que a escola mais próxima ficava a quatro quilômetros do Barreiro. 

A partir da fundação da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Belina pôde conviver 

mais de perto com os rituais católicos. E aos treze anos, após receber o sacramento da 

crisma, passou a trabalhar na capela construída na comunidade. Ela lavava as vestimentas 

utilizadas pelo sacerdote nas missas, limpava o espaço da igreja, e organizava os utensílios 

usados para a consagração da hóstia. Pode-se perceber que desde muito cedo ela recebeu 

influências de toda a família para participar dos movimentos da igreja, seja incentivando, 

ensinando ou mesmo participando das celebrações. Mais tarde, isso desencadeará um 

processo de aprendizagem social e uma alta valorização dos preceitos do catolicismo em 

sua atuação social, uma vez que suas atividades de auxílio aos necessitados partirão de 

movimentos ligados à Igreja Católica. 

 

1.5 – A escola e o sonho de ser professora 

 

A comunidade do Barreiro e das outras colônias formadas outrora por italianos e 

seus descendentes pertencem à cidade de São João del-Rei, localizada na região do Campo 

das Vertentes, no interior do estado de Minas Gerais. Os italianos e descendentes que 

moravam naquela região, nos primeiros sessenta anos do século XX, em sua maioria, 

viviam do cultivo de hortaliças e da criação de animais; essas atividades permitiam que 

sustentassem suas famílias. Parte da produção era consumida ali mesmo nos sítios e 

fazendas, e o excedente era vendido no mercado da cidade. 

Para chegar até São João del-Rei, onde comercializavam a produção da lavoura, era 

necessário aguardar o trem na extinta “Paradinha do Giarola”, local que servia de estação e 

abrigava os lavradores. Para favorecer o fluxo de mercadorias e passageiros, a EFOM11 

inaugurou, no dia 21 de abril de 1910, o ramal ferroviário que ligava São João del-Rei às 

Águas Santas. O Trem das Águas, como era conhecido, partia da estação Chagas Dória, em 

                                                           

11
 Estrada de Ferro Oeste de Minas. 
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Matosinhos, cortava a Várzea do Marçal e ia até a região de Águas Santas. Para chegar até 

a “Paradinha do Giarola” era preciso enfrentar muito barro, andar a pé ou a cavalo e não se 

esquecer de limpar os sapatos. O Trem das Águas, atualmente extinto, era o meio de 

transporte mais comum naquela época, considerando que a maioria dos sitiantes não 

possuía condições para comprar um automóvel.  

Nas idas e vindas à cidade, a população da Colônia acabava por se conhecer. 

Vizinhos, amigos e parentes faziam negócios e trocavam informações. As notícias corriam 

de boca em boca, pois não havia televisão, e o rádio era um eletrodoméstico pouco comum 

nas casas da população pobre. Belina lembra que o pai, sempre que vinha até a cidade, 

trazia um jornal.  

Eu gostava de ler muito. Por exemplo, não era revista que tinha naquele 
tempo não, sabe? Era aqueles jornal, daqui de São João, aqueles 
jornalzinho. Às vezes meu pai vinha trazer mercadoria n/é, e pegava o 
jornal, levava para casa. Ah! Para mim não tinha coisa melhor! Saber o 
que se passava aqui em São João, naquele tempo eu era criança n/é. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010) 
 

 

O hábito da leitura não era diário, tendo em vista que o pai só vinha à cidade quando 

precisava vender alguma mercadoria ou resolver problemas da família. No entanto, é 

possível perceber nas declarações de Belina que ela gostava de ler, e pode-se considerar o 

prazer da leitura um fator positivo que pode ter influenciado suas ações, desde muito cedo, 

como veremos nos próximos capítulos.  

A mãe era analfabeta e nunca quis aprender a ler, mas o pai de Belina, mesmo não 

tendo frequentado a escola regularmente, aprendeu a ler.  

 

Meu pai aprendeu a ler, é fazendo assim oh! Ele teve um professor, que ia 
a noite lá, um professor assim, sabia um pouquinho, então ia dar aula 
para ganhar um dinheirinho. Aí naquele tempo era aquela... o b-a, BA, 
tinha que aprender as letras, a, b, c, tudo primeiro n/é. E ia lá, acho que 
era uns quatro ou cinco, meus tios, meus avós, e ele ia ensinar. Aí 
começou a ensinar as letras, a, b, c, essas coisas, e falava com eles assim: 
“Oh, para formar palavra vocês tem que ajuntar as letras para depois 
formar a palavra.” E aí eles esforçavam, esforçavam... E o meu pai 
aprendeu a ler, sabe como? Porque depois acabou, não teve essa aula 
mais não. Ensinou fazer um pouco de matemática, conta n/é, e o professor 
não sei, foi embora, não voltou mais. O meu pai aprendeu a ler, sabe 
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como? Olhando as latas, aquelas latas que vinham mantimento. Naquele 
tempo vinha muita coisa na lata... então ele falava: “Uai eu sei o a, o b, o 
c, o d, o abecedário todo, então para mim, por exemplo, para mim formar 
uma palavra eu tenho que ajuntar essa letra com essa!” E foi ajuntando. 
E todo tempo dele, olha que vontade que ele tinha de aprender, n/é! Todo 
tempo dele ele estava ali, quando ele conseguia ajuntar as palavras, 
formar uma palavra, juntava as letras formava uma palavra, ele ia, 
lembro que ele chegava perto da minha mãe e falava: “Olha aqui!” Por 
exemplo é... caderno, que ele conseguia, falava: “Olha para você ver, 
olha já aprendi isso, olha!” Parece que eu estou vendo o meu pai falar! 
“Olha aqui eu já aprendi essa frase!” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 
 

 

O autodidatismo evidente nessas reminiscências ajuda-nos a entender algumas 

características adotadas por Belina, como o pai que, no esforço de “ajuntar as letras”, 

mostra-se uma pessoa observadora, o que a influencia mais tarde em sua também (auto) 

aprendizagem. O aprendizado da leitura podia fazer diferença nos negócios, quem sabia ler 

tinha mais oportunidades de crescer também financeiramente, pois as chances de estar 

melhor informado eram maiores. Não se sabe ao certo como Américo lidava com a questão 

da leitura, se era um leitor assíduo ou apenas de poucos momentos, as recordações de 

Belina não nos permitem ir além dessa questão; no entanto, podemos inferir que o hábito de 

trazer o jornal para casa, quando ia até à cidade, pode ser um fator determinante de 

interesse por tal aprendizado.   

Belina teve exemplos de dedicação e força de vontade dentro de casa, os pais 

tinham pouca ou nenhuma instrução, contudo sempre tiveram atitudes de austeridade e de 

educação moral: incentivaram os filhos a serem cidadãos honestos e a procurarem sempre o 

melhor, ou seja, uma boa profissão, um bom emprego e uma boa formação. Assim, alguns 

dos irmãos de Belina, principalmente os mais novos, quando adultos, puderam estudar e 

conseguiram trabalhos na indústria. Cinco deles foram para o estado de São Paulo, entre as 

décadas de 1940 e 1970, a fim de conseguir trabalho na cidade grande. Três deles foram 

metalúrgicos, e duas mulheres acompanharam os maridos em busca de emprego. O restante 

se casou e permaneceu em São João del-Rei, trabalhando na lavoura e nas fábricas de 

tecido da cidade. Do total de irmãos, dois morreram quando crianças e uma das irmãs de 

Belina faleceu após complicações de um parto mal sucedido.  



54 

 

A família de Belina se enquadra nas estatísticas brasileiras de meados do século 

XX, em que a maioria dos jovens não conseguiu chegar ao ensino superior, tendo em vista 

os altos custos e a grande quantidade de tempo que demanda a trajetória escolar até a 

universidade. Os lavradores precisavam dos filhos nas plantações, pois estes significavam 

aumento no ganho para o sustento da família. Mandar os filhos para a escola significava 

menos dinheiro em casa, e isso não era viável para a maioria dos brasileiros. Segundo 

Freitas e Biccas (2009, p. 54), 

 
Se matricular o filho na escola era um desafio para a maioria das famílias 
brasileiras, permanecer na escola até obter dela a certificação conclusiva 
era um desafio ainda mais expressivo para a maior parte das crianças, 
especialmente as mais pobres. No Brasil todos os números que 
demonstram a expansão no número de vagas para a escola pública no 
transcorrer do século XX demonstraram igualmente elevados e 
persistentes índices de evasão escolar. 

 

Neste contexto de poucas oportunidades, o sonho de Belina de ser professora foi 

deixado para trás muito cedo. A escola mais próxima do sítio ficava cerca de seis 

quilômetros. Localizada na Várzea do Marçal, a Escola Mista da Várzea do Marçal 

abrigava alunos apenas do primário, ou seja, estudantes de até dez anos. Em 1930, Belina 

entrou para a escola e, na companhia dos irmãos, caminhava todos os dias oito quilômetros 

para ir e voltar das aulas. Antônio Gaio Sobrinho, professor e pesquisador são-joanense, 

confirma em suas pesquisas a existência de vinte e duas escolas na cidade no final da 

década de 1920: 

Em 1929, foi a vez de O Correio fazer um amplo levantamento do mapa 
escolar no município. Na sede, além dos famosos estabelecimentos Nossa 
Senhora das Dores, Santo Antônio, Padre Machado, havia ainda: Asilo 
Maria Teresa, Escola de Prevenção de Menores Padre Sacramento (1928), 
Grupo Escolar João dos Santos (1908), Grupo Escolar Maria Teresa 
(1925), Grupo Escolar Aureliano Pimentel (1929), Curso Anexo à Escola 
Normal, escolas urbanas no Sr. dos Montes, no Tijuco e no Barro, Escola 
Noturna masculina com 70 alunos, Escola masculina em Matosinhos, 
Escola Mista em Matosinhos, Escola mista na Várzea do Marçal, três 
escolas mistas anexas ao 11º BI, escolas rurais mistas no Recondengo e na 
Casa-da-Pedra, e uma escola particular feminina denominada Mariano 
Gomes. (SOBRINHO, 2000, p. 124) 

 

A criação das leis trabalhistas e a reforma do ensino promovidas pela administração 

do Governo Provisório de Getúlio Vargas possibilitariam a construção e expansão das 
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escolas na zona rural. É importante enfatizar a atuação dos intelectuais escolanovistas nesse 

processo. Participantes do Movimento da Escola Nova, surgido ainda na década de 1920, 

desencadearam uma verdadeira luta pela educação laica, gratuita e obrigatória no País. 

Intelectuais como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo defendiam a implantação de um 

sistema educacional com qualidade para a população. Os intelectuais acreditavam que  

 

não são, de fato, senão as fortes convicções e a plena posse de si mesmos 
que fazem os grandes homens e os grandes povos. Toda a profunda 
renovação dos princípios que orientam a marcha dos povos precisa 
acompanhar-se de fundas transformações no regime educacional: as 
únicas revoluções fecundas são as que se fazem ou se consolidam pela 
educação, e é só pela educação que a doutrina democrática, utilizada 
como um princípio de desagregação moral e de indisciplina, poderá 
transformar-se numa fonte de esforço moral, de energia criadora, de 
solidariedade social e de espírito de cooperação. (O MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 203)   

 

Aspirava-se por uma educação que mudaria os rumos do Brasil e daria 

oportunidades para todos, uma escola que fosse instrumento de mudança de vida, em que as 

oportunidades de conseguir um emprego melhor e despertar a esperança nas novas gerações 

fossem cultivadas dentro das salas de aula. Como afirma Freitas e Biccas (2009, p. 28), 

 

o acesso a certos postos de trabalho, fundamentais para que algumas 
pessoas tivessem um padrão de vida muito diferente em relação ao padrão 
experimentado pelas pessoas pouco ou nada escolarizadas da família, deu-
se em contextos nos quais a percepção de que o diploma conferia 
vantagens sociais ensinava ser possível transferir à próxima geração a 
expectativa de chegar “até onde os pais não tinham chegado.” 

 

A escola brasileira, na década de 1930, era uma instituição pouco representativa 

para a sociedade, o seu acesso era limitado e os anos passados na escola giravam em torno 

do aprendizado da leitura e da escrita e de cálculos de matemática básica. Durante as 

entrevistas, Belina raramente traz em suas lembranças o período escolar, apenas em três 

momentos ela fala da escola, e nota-se que sua fala é vaga e pouco detalhada: 

  

[Quanto à professora] Só tinha o compromisso de ir lá, sentar na 
carteira... nem passar no quadro não, era cartilha, cartilha... Ali cada um 
com a sua cartilhinha, ensinava essa letra, essa. Era daquele jeito n/é. 
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Mas não cuidava se a criança estava com as mãos limpas, se a cabeça, o 
cabelo estava arrumadinho, se o banho, se estava cheirozinho... Ia de 
pezinho no chão, não usava chinelo, era pé no chão. Você pensa! Chinelo 
foi pouco tempo minha filha! Que você vê todo mundo calçado! Você vê 
aquelas crianças pequenas, cheio de remendo na blusa, na calça, na 
sainha. Os meninos era short, calcinha n/é, e aqueles remendo muito mal 
feito, aqueles panos tudo grande, tudo feio. 

 

A escola eu entrei com, porque naquele tempo não era igual hoje, que as 
crianças começa estudar cedo n/é. A gente começava a ir para escola 
depois dos sete anos, sabe? Assim mesmo na roça, você sabe como que 
era a professora n/é. A minha primeira professora chamava Dona Lurdes, 
e tinha a Dona Irene. Mas a minha professora, ela era surda, não ouvia 
nada, nada, nada. Então, a gente perguntava, ela ficava olhando, não 
respondia. E eu, eu tinha uma vontade que eu aprendesse! Que eu achava 
que ali, se eu tirasse o diploma ali, que era o terceiro ano, que depois eu 
podia dar aula. Olha a vontade, como que era minha filha! Então eu 
ficava ali em cima, eu imitava letras bonitas, porque professora tem que 
ter letra bonita. Então eu ficava, no meu tempo de aula, foi um tempo 
assim, que não era perdido. A gente queria ir para frente, aprender 
rápido. Ficava olhando, é... tudo quanto era, é... assim letras, nomes. 
Qualquer um papel que tivesse eu já queria ler aquilo, sabe! Eu tinha 
muita vontade! E eu estudei até o terceiro ano. 
 
Eu ia para escola e quando a professora acabava eu era a primeira. 
Aproveitava para pedir a ela, para me ensinar a costurar. Levava uns 
trapos, mas em casa não tinha jeito, era muito serviço! Aí eu ficava pelo 
caminho da escola, fazia minhas irmãs ficarem também, e prometia para 
elas um vestido novo se elas não contassem para mãe que a gente não 
tinha ido para aula. E eu ficava a manhã inteira costurando, treinando, 
sabe! Ai antes de ir para casa eu escrevia um dever na cartilha delas, só 
para minha mãe não desconfiar que a gente tão tinha ido na escola. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 
 

 

Desde muito jovem Belina apresenta interesse pelo aprendizado, mas não um 

aprendizado simples, ela queria mais. Na concepção dela a escola não tinha muita serventia 

se não fosse para formar professora, aproveitava as aulas para aprender outros saberes, 

como costurar, e buscava na escola alternativas de aprendizado.  

Apesar da vontade de estudar, Belina não teve recursos financeiros para continuar. 

Para permanecer na escola, ela precisava de tempo e dinheiro. O curso de admissão, feito 

na época, era pago; e a partir da quinta série não existia escola perto de casa, ou o 

estabelecimento era distante e o transporte era caro, ou a instituição era particular.  Quando 
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indagada sobre o ambiente da escola, ela logo muda de assunto, ou fala sobre a professora. 

A escola da Várzea do Marçal pode não ocupar um lugar de destaque nas memórias de 

Belina, mas foi lá que ela aprendeu a ler e a escrever, habilidades que também foram 

essenciais para a sua formação. Hoje, com a visão um pouco debilitada, ela lê menos do 

que gostaria e já não faz mais os trabalhos manuais que tanto produziu ao longo da vida. O 

Liceu, frequentado no ano de 1936, é um capítulo à parte na história de vida de Belina, 

como se verá adiante. 

 

1.6 – O Liceu: aprendizados, descobertas e ofícios 

  

O governo do estado de Minas Gerais começou a se preocupar com a educação 

profissional no final do século XIX, mas com poucas iniciativas concretas para atingir a 

população. Segundo Gonçalves (2008, p. 1),  

 

O interesse em implementar o processo de formação profissional, pela via 
do ensino primário, no Estado, vem desde o final do século XIX, quando 
pela Lei de número 203, de 1896, fora instituído. A referida Lei foi a 
expressão mais contundente desta iniciativa, quando criou o ensino 
profissional primário que viria a funcionar nos Institutos de Educandos e 
Artífices. Não há registros históricos que asseguram que tais experiências 
tenham logrado algum êxito antes de 1906. Entretanto, a Lei de 1896 
serviu de suporte para o estabelecimento da Lei de número 444, de 03 de 
outubro de 1906, que criou o Ensino Técnico Prático e Profissional. E foi 
a partir desta data que os registros de criação de várias escolas espalhadas 
pelo estado de Minas Gerais foram encontrados.  

 

Em 1936, o Liceu de Artes e Ofícios funcionava em São João del-Rei, e, entre suas 

modalidades de ensino, incluíam-se profissões consideradas “femininas”. Segundo Belina, 

uma única professora ministrava todas as modalidades de aulas. As alunas se dividiam em 

turmas por curso, e as aulas aconteciam no mesmo período: enquanto as alunas do curso de 

costura faziam exercícios em sala, a professora ensinava novas receitas na modalidade 

culinária.  
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O liceu que Belina traz à luz em suas memórias foi fundado em maio de 1923 por 

um frei católico. Localizado num prédio de dois andares na Av. Leite de Castro12, o Liceu 

manteve suas atividades apenas até 1939 para, no ano seguinte, transformar-se em colégio 

católico dirigido pela Congregação Salesiana. À época, o Colégio São João, como era 

denominado, ampliava suas edificações e passaria a funcionar na Praça Dom Helvécio, já 

em 1943, onde abrigaria também um internato de seminaristas, até, décadas mais tarde se 

transformar na Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI, após unir-se 

ao Colégio Santo Antônio em 1986. Hoje, passados mais de setenta anos, a educação 

principiada com o pequeno Liceu solidificou-se na Universidade Federal de São João del-

Rei. 

Em 1937, quando todas essas transformações ainda eram inimagináveis, o pai de 

Belina a matricularia, por três meses, nas aulas de costura, e deixaria bem claro que, se 

descobrisse que as aulas de costura seriam pretexto para namoro, a filha seria punida com 

sua retirada da escola. Seguindo as orientações do pai e as recomendações da mãe, ela 

pegava o trenzinho e vinha para a cidade, sem nenhum tipo de material. Curiosamente, todo 

o conteúdo das aulas simplesmente era guardado na memória até que ela retornasse para 

casa e fizesse os moldes que havia recortado na escola. Pergunto-lhe, em uma das 

entrevistas, como fazia para guardar tantas informações em um curto período de tempo, e 

ela me responde: Mas era tão a loucura que eu tinha para aprender minha filha, que isso 

aqui para mim era tudo guardado.  

A vontade de aprender era mesmo muito grande, e em todas as aulas ela terminava 

tudo rapidamente, a fim de logo percorrer as outras modalidades acompanhando a 

professora:  

Direto! Cortava no papel direitinho, porque no pano ainda não tinha 
prática. Cortava... Ela falou que aqui é o ombro, aqui é a gola, o decote 
da gola, aqui é a cintura, comprimento total, aqui ela falou que é o 
quadris. Eu olhava no vestido, a medida. Eu aprendi costurar primeiro 
por medida, aí não teve problema. Quando era no outro dia levava aquele 
papel lá... “Meu Deus, o que eu vou ensinar para essa menina! O que eu 
vou ensinar! Ela já trouxe tudo pronto!” Ela falava para mim: “Então 
você já entendeu tudo, não tem... agora vou te explicar é... como que faz 
uma gola, como que corta uma manga. Na mesma hora, tá aqui oh! 

                                                           

12 Onde hoje funciona uma concessionária de veículos. 
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Riscadinho... “Tá certinho? Então tá bom.” Aí eu ficava lá a toa, até ela 
correr as outras aulas n/é! Eu falava assim: “Oh Dona Maria a 
senhora... eu não vou perturbar ninguém de aula, é só, a senhora deixa eu 
olhar?” “Se você não perturbar ninguém você pode ir até a última aula, 
até a última classe, mas você não pode perguntar nada! Nada!” Então da 
costura eu já sai para aquela sala que tinha um bordado aberto, as 
meninas lá riscando. Aí que vontade, vou sentar ali, vou riscar. Punha o 
pano, punha o carbone, punha o risco em cima, riscava tudo direitinho, 
acabava de riscar, colocava no bastidor, para ficar bem esticadinho... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 05/08/2009) 
 

 

As lembranças referentes às aulas do Liceu são recorrentes em todas as entrevistas 

concedidas por Belina. É possível perceber o entusiasmo nas palavras e a alegria nos 

gestos, sua preocupação em recontar com minuciosos detalhes as aulas, as idas e vindas ao 

Liceu. Foram três meses que marcaram décadas, pois é a partir daí que ela desenvolverá os 

trabalhos de uma vida inteira. Como prova da grande importância dessa época para sua vida 

pessoal, até hoje Belina guarda a primeira tesoura que a mãe lhe comprou, depois de duas 

semanas de aulas no Liceu.  

 

B – Aí colocava na máquina [o pano], e com a tesourinha, tem a 
tesourinha até hoje! Minha filha, cheguei em casa pus a minha mãe 
doida, para ela comprar uma tesourinha de volta... e que eu queria a 
linha, e que eu queria cordonê, que eu queria um carretel de linha e que 
eu já sabia fazer tudo! 
 
M – E tinha dinheiro para comprar? 
 
B – Uh! Tinha dinheiro! A minha mãe ficava assim: “Eu posso pedir seu 
pai se ele ajuda um cadinho para nós comprar a tesourinha. A tesourinha 
ainda tenho até hoje! Acho que custou, é doze, centavos hoje é... não real 
hoje é... não nem era real era miréis, onze miréis uma tesourinha... Vou te 
mostrar! Então minha mãe me deu os onze reais, eu não sabia aonde 
comprar, dei para minha professora, que é a Dona Maria. “Aqui Dona 
Maria, a senhora pode comprar a tesourinha igual a da senhora para 
mim?”“Compro sim, hoje eu vou ter que ir lá na loja, amanhã eu compro 
a tesourinha”. E no outro dia! “Ah meu Deus! Agora falta a linha!” Era 
uns tubo assim, sabe? Ainda tem também aí! Vou te mostrar, uns tubo 
assim, é igual um barbante... e depois tinha a outra linha para cobrir por 
cima. Mas eu tanto tentei a minha mãe. Naquela semana a minha mãe me 
deu a tesourinha, me deu a linha e o cordonê... todas as três. Eu fiquei 
feliz da vida! Menina era uma felicidade! Aí ela me deu um pedaço de 
amorin, chamava amorin o pano, quadradinho assim, e falou: “Leva isso 
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então, vai comprar não, tem esse pedacinho aí leva!” Cheguei lá levei, 
que a Dona Maria mesmo riscou para mim, riscou aquele galhozinho 
assim, e falou assim: “Eh... agora oh eu, agora não posso e nem você 
pode perguntar nada!” “Não Dona Maria, não tem problema não! A 
senhora já riscou para mim, tem tudo, não precisa preocupar, a 
tesourinha está aqui, as linhas está aqui, e a senhora já riscou, eu vou 
fazer em casa.” Ela falou (...) ela duvidou, sabe! Ela falou: “Não, não é 
possível!” Mas deixou. Aí eu fui, aquela tesourinha novinha bonitinha, 
cheguei lá, olhei como elas colocavam o pano no bastidor, estiquei bem 
esticadinho, estiquei e falei: “Agora eu sei! Não pode cortar tudo de uma 
vez.” Então cortava, assim era uma pétala, você não cortava ela toda 
não, cortava um pouquinho, ia fazendo, fazendo, fazendo. Depois vinha 
para cá, fazia a alcinha, assim, para lá, para cá... depois vinha... isso 
tudo eu aprendi olhando, naquele dia! Eu fiz uma folha todinha, mas o 
que eu fiz não ficou bonito, fiz igual! Mas não ficou bonito, aquele 
bordado lisinho, lisinho! Falei: “Ah Dona Maria eu não continuei a fazer 
porque eu achei que o meu bordado está áspero, ele não tá lisinho, bonito 
lisinho!” Ela falou: “Eu vou te explicar por que que é, não vou falar lá 
na área das meninas não, vou te explicar sabe, é o jeito de você virar a 
agulha da máquina, se você trabalhar com ela aviazada e esse daqui 
passar para lá, assim, vai ficar (...) caroquento.” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 05/08/2009). 
 
 

As memórias referentes ao Liceu são ricas em detalhes e caracterizam um período 

de forte aprendizado na vida de Belina. Uma das marcas de importância do Liceu são os 

objetos que ela guarda, como a tesoura, as linhas e agulhas daquela época. Belina guarda 

alguns objetos do passado, a tesoura fica na estante da sala de jantar, simbolizando o 

aprendizado, já não é mais utilizada, mas permanece ali por ser referência forte de suas 

lembranças. Entre seus guardados estão também uma toalha de mesa, que ela guarda com 

carinho até hoje, pois a mesma toalha estava sobre a mesa da casa de sua sogra, no dia do 

seu noivado. Há também um pequeno bilhete que Adalberto enviou a ela no início do 

namoro, esperando a dobra com a resposta, como se vê nas fotos a seguir. 
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Foto 5. Toalha objeto biográfico. Foto: Michele Longatti Fernandes, 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto 6. Bilhete enviado por Adalberto a Belina no início do namoro. Foto: Michele 
Longatti Fernandes, 2010. 
 
 

Os objetos guardam também nossa memória, figurando-se como objetos 

biográficos: aquele pequeno caderno, a carta, a boneca ou outro guardado qualquer que, 

“esquecidos” durante anos, servem para despertar em nós lembranças longínquas e 

duradouras. Como afirma Ecléa Bosi (2003, p. 26),  
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quanto mais voltados ao uso quotidiano mais expressivos são os objetos: 
os metais se arredondam, se ovalam, os cabos de madeira brilham pelo 
contato com as mãos, tudo perde as arestas e se abranda. (...) São estes 
objetos que Violette Morin chama de objetos biográficos, pois 
envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida: o relógio da 
família, o álbum de fotografias, a medalha de esportista, a máscara do 
etnólogo, o mapa-múndi do viajante... Cada um desses objetos representa 
uma experiência vivida, uma aventura afetiva do morador.  

 

A tesoura não só serviu para cortar os retalhos da aula de costura como também para 

marcar uma trajetória. Para treinar o que havia aprendido nas aulas, Belina trabalhava à 

noite, à luz de uma velha lamparina, porque durante o dia não podia costurar, pois precisava 

ajudar a mãe nas tarefas domésticas e o pai no cultivo das plantações. Pela manhã, os 

irmãos riam dela, que acordava com o rosto todo sujo de fuligem, resultado do esforço para 

manter as chamas da lamparina acesas na noite anterior. 

Belina sempre gostou muito de aprender e de estar bem informada; tudo o que 

aprendeu ao longo da vida, como costura, culinária, bordado e ornamentação, quis ensinar. 

Depois do casamento passou a ministrar aulas nas comunidades em que atuou e até em 

outras cidades, como Ipatinga e Governador Valadares. Ela realizou cursos para mulheres 

carentes, ministrou aulas para jovens em situação de risco e donas de casa interessadas em 

uma nova atividade. Na maioria dos cursos, ela o fez como voluntária e não recebia nada 

pelo trabalho. Nas associações em que conseguiu um emprego formal, como no SESI13, 

quando convidada a ministrar aulas de costura e ornamentação, em 1979, permaneceu por 

pouco tempo, pois não tinha a formação escolar necessária exigida pela instituição. A filha 

de Belina, Suely Fonseca Faccion, relata esse período: 

 

Igual por exemplo, uma vez que ela contou para mim, que ela aprendia, 
ela costurava muito bem n/é, de prática n/é, que ela ganhou uma máquina 
de costura ela era pequena, o pai dela deu. Então ela quis aprender a 
costurar, aprendeu com o pessoal da roça mesmo, depois ela veio fazer 
um curso no Liceu, e depois no SESI, isso ela já estava casada. Quando 
ela veio fazer o curso no SESI, ela já costurava bem e tal. Aí eles 
chamaram ela para dar aula no SESI, sabe? Só que ela não tinha nem 
quinta-série. Ai nessa época acho que fez falta os estudos... ela acabou 
não ficando por causa disso. 

                                                           

13 Serviço Social da Indústria. 
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(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 13/02/2010) 
 

 

Já na ASAM14 Belina ministrou aulas de costura para adolescentes durante cinco 

anos. Nessa instituição ela recebeu ajuda de uma das secretárias, que a auxiliava fazer as 

listas de presença das alunas e a escrever algum documento que se fazia necessário, como 

memorandos e ofícios. No entanto, ela teve dificuldades por causa da pouca formação 

escolar. 

 

E olha quando eu dei aula no ASAM, minha filha, quanta dificuldade eu 
passava! Porque eu tinha que levar para o escritório tudo escrito, as 
meninas, qual que frequentou a aula, qual que falhou, é a idade delas, 
aquele folheto que era todo mês, você tinha que levar para o escritório... 
Minha filha, mas era graças de Deus! Eu sempre falava, tinha a Emilce 
que trabalhava lá, eu falava: “Emilce, olha eu escrevo do meu jeito, 
agora se você ver que a palavra não é aquela palavra, que você pode por 
num, por exemplo, num documento, você olha, porque eu apenas fiz três 
anos só de aula, é muito pouco.” Então ela falava: “Não! Você 
mandando o folheto para mim eu entendo, você tem que mandar do seu 
jeito.” Então eu escrevia do meu jeito, tudo direitinho, do meu jeito, mas 
oh fazia muita falta. E outra vez que chegava o diretor que você tinha que 
falar, tinha que falar, era a voz da pessoa que estava dando a aula lá, 
você tinha que falar. Eu falava assim: “Meu Divino Espírito Santo me 
ajuda, fala para mim! Oh o Senhor fala para mim!” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Associação Sanjoanense de Assistência ao Menor. 
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Foto 7. Belina e suas alunas da ASAM na comemoração do dia Sete de Setembro. Arquivo 
particular de Belina Longatti Faccion, 1991. 

 
 

É possível afirmar que Belina, apesar de ter frequentado por pouco tempo a escola, 

usou de estratégias para vencer suas dificuldades de formação, como a ajuda de outras 

pessoas, a sua facilidade de comunicação e de aprendizado para além da escola. Segundo as 

declarações do irmão, ela aprendia na “ideia”. Belina desde muito jovem era curiosa e 

gostava de aprender de tudo, desde as tarefas domésticas – cozinhar, lavar e passar – até as 

atividades mais complexas: aplicar injeção, fazer curativos, costurar ou cortar cabelos, 

como se pode verificar no diálogo abaixo travado entre mim, ela e seu irmão Valter: 

 

M – A senhora sempre teve essa vontade, de aprender, a senhora sempre 
quis aprender tudo? 
 
B – Sempre, sempre aprender! Eu tinha vontade de aprender bordado, 
bordado a máquina, aberto. Aqueles bordado muito... Eu aprendi aquele 
bordado sozinha. Eu via a moça bordando, colocando o pano no bastidor, 
risca um, colocou... isso foi uma vez, heim! 
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B – Aí minha mãe: “Agora, costurar para as meninas. Fazer roupa para 
todo mundo!” 
 
V – Não só roupa, mas até os cabelos ela cortava! 
 
B – Era cabeleireira também minha filha! 
 
V – Cabelo nosso, dos meninos, porque como é que ia trazer aqui na 
cidade... 
 
B – Ah! Eu cortava mesmo, não sei se ficava... 
 
V – Mais ou menos por que... 
 
M – E cortar cabelos, onde a senhora aprendeu? 
 
B – Uai... 
 
V – Na ideia! 
 
B – Não, às vezes as meninas, a mamãe... elas ficavam com aqui [ela 
coloca a mão na testa para mostrar o comprimento do cabelo] estorvando. 
Aí a minha mãe falava assim: “Ah meu Deus!” Aquele cabelão grande 
aqui... era ruim de tomar banho, quando era criança n/é. Eu falava: 
“Mãe pode deixar que eu corto!” Aí, tá bem, olhava aqui, pela 
sobrancelha que eu cortava a franja. 
 
V – É.  
 
B – E o medo de cortar a sobrancelha! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009). 
 

 

Numa das últimas conversas gravadas que tivemos ela comentou: Eu tinha vontade, 

acho que a minha vocação era tudo de aprender, sabe? De aprender como fazer, como 

trabalhar. (DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 

Depois de cursar as aulas no Liceu durante três meses, ela trabalhou como 

voluntária no Albergue Santo Antônio, costurando roupas para os idosos carentes; dessa 

forma foi aperfeiçoando a técnica da costura e do bordado. Em casa, testava as receitas que 

aprendia e inventava novos pratos para a família. Belina cuidava de tudo que podia e foi 

assim que ao casar produziu ela mesma o seu vestido de noiva e todo o enxoval. Contudo, 

antes mesmo de confeccionar os objetos que utilizaria depois de casada, ela havia praticado 
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bastante a atividade. Além de costurar para o Albergue, costurava para a família e 

conhecidos; aprendeu a aplicar injeção quando a mãe ficou doente, assim sua presença era 

solicitada sempre que alguém estivesse enfermo na vizinhança.  

Observamos aqui que, desde menina, Belina teve um jeito próprio de agir e já 

despertava interesse de aprendizado e participação dentro da comunidade. As atividades na 

igreja do bairro, o trabalho em casa para benefício da família, além da confecção e reforma 

de roupas para os idosos do Albergue Santo Antônio, fizeram com que ela adquirisse 

prestígio dentro da própria família e na comunidade, na medida em que seus serviços 

passaram a ser solicitados também por conhecidos e vizinhos. Ela soube aprender na prática 

e superar as dificuldades de seu tempo, entre elas a baixa escolaridade, escassos recursos 

financeiros, transporte e até acesso a informações mais elaboradas.  

Pessoas que aprendem rápido e desenvolvem capacidades pouco comuns passam a 

ser valorizadas por sua inteligência e são verdadeiras “figuras de proa” dentro da 

comunidade em que vivem. São homens e mulheres que desenvolvem uma capacidade 

cognitiva especial e adquirem conhecimentos diferenciados. Não que Belina tenha se 

destacado por uma espécie de capacidade superior, mas transformou o que aprendeu em 

ensinamento e também aprendeu muito do que ensinou, podendo ser considerada uma 

figura de proa, alguém que se destaca perante as pessoas ditas comuns. 
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CAPÍTULO II  

 

AS HISTÓRIAS QUE CONTAM A VIDA E A VIDA QUE CONTA HISTÓRIAS 

   

As décadas de vinte e trinta foram para o Brasil, país em busca de consolidação 

enquanto nação, um período de muitas transformações, revoltas, lutas sociais, revoluções 

na arte15, na educação, na cultura e na vida das pessoas. Movimentos como a Coluna 

Prestes e o Tenentismo marcaram o espírito revolucionário do povo. A crise de 1929 na 

Bolsa de Valores de Nova Iorque e a Revolução de 1930 causaram grande impacto no 

cenário mundial, e, mesmo afastada dos grandes centros, São João del-Rei foi palco de 

crise e agitação.  

A partir de 1929, o capitalismo enfrentou sua primeira crise mundial. Com a alta 

produção e o baixo consumo, a crise econômica torna-se ainda mais grave no Brasil, país 

que, naquele período, tinha por base econômica a produção de café. Segundo Darci Ribeiro 

(1985), a produção do café em 1930 

 

alcança vinte e um milhões de sacas para uma exportação de quatorze 
milhões. Multiplicam-se aos milhões os desempregados no campo e na 
cidade com a falência de fazendeiros, exportadores e bancos. Toda a 
cafeicultura entra em crise, iniciando uma imensa substituição de riquezas 
e mandos dentro do patronato paulista e mineiro. Afundam-se, assim, as 
bases da República Velha. (RIBEIRO, 1985, p. 621) 

 

A crise no Brasil e no mundo deixa milhões de desempregados e dificulta a vida das 

pessoas; Getúlio Vargas lança sua candidatura a presidente do País e estoura a revolução. 

Vista sob o ângulo dos sitiantes residentes no interior de Minas Gerais, Belina conta como 

vivenciou a revolução, na época com sete anos, 

 

Em... mil novecentos e trinta é... o pessoal... os soldados saía assim para 
as roças para... o pessoal todo tinha medo. Então na minha casa, na 
minha casa que eu morava lá no Barreiro, foi uma família para lá, 
porque tinha que sair daqui de São João, eles tinha medo! Então, os 
soldados, eles também tinham medo, eles tinham medo, porque eles 

                                                           

15
 Por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922. 

Eu 
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atirava mesmo, sabe? Era tiro para todo lado... lá no fundo da horta lá de 
casa, no fundo assim, então você só via, aqueles tiro, tiro! O pessoal 
ficava dentro de casa escondido n/é... a gente tinha medo. Quando é... aí 
tinha soldado que tinha fome, tinha vontade de comer, mas nós, os avós, 
os pais da gente, tinha medo de aproximar deles e eles ficava sem jeito de 
aproximar da família porque tinha, a família teve medo deles, era assim. 
Foi horrível essa época! Então foi muito ruim! Depois... passou... aí 
pronto terminou, tudo bem.  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 13/11/2009). 
 

   

As informações demoravam a chegar a São João del-Rei, tendo em vista que os 

meios de comunicação eram escassos e pouco difundidos no período. No sítio do Barreiro 

não tinha rádio, e as informações eram transmitidas no “boca a boca” e às vezes, lidas no 

jornal da cidade, que era obtido nas ocasiões em que o pai vinha ao município. Desde muito 

jovem, Belina gostava de ler e saber sobre as novidades da cidade. Indagada sobre o nome 

do jornal que lia quando criança, ela fica na dúvida e acaba por não recordar, o que mostra 

mais uma lacuna em suas memórias. Contudo, deixa transparecer em seus relatos como foi 

importante para ela adquirir informações sobre a vida na cidade.   

 

 Ah! Para mim não tinha coisa melhor! Saber o que se passava aqui em 
São João, naquele tempo eu era criança n/é... gostava de ver as colunas 
que tinha, por exemplo, é... teve uma festa. Então uma festa, uma barraca, 
ou festa dentro da cidade. Então eu lia ali, eu gostava de saber como que 
era.  
 
 (DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010) 
 

 

Pode-se deduzir aqui que as leituras da infância, de certa maneira, ajudaram-na a 

despertar o interesse pela vida na cidade, os acontecimentos, as festas e as dinâmicas 

sociais. O pouco tempo na escola não significou, portanto, pouco aprendizado. Os 

estímulos surgiam de todos os lados, seja nas atitudes da família, nos costumes do 

cotidiano, nas experiências pessoais ou nos exemplos dos mais velhos.  
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2.1 – Micro-história e escala de análise 

 

Sob os diversos olhares dos sujeitos se é formada a História, os acontecimentos 

contados aqui e acolá constituem um emaranhado de olhares que se misturam, se 

entrelaçam, se costuram e se juntam para formar os significados. Na escola aprendemos 

sobre as crises, as revoluções, a política e as mudanças ocasionadas pelas ações humanas 

tanto individuais como coletivas. Sabe-se que Getúlio foi presidente, que os militares 

tomaram o poder, que se implantou a ditadura no Brasil, que cidadãos foram perseguidos, 

muitos foram exilados, que a República tomou novamente seu posto e que o mundo se 

transformou a partir de invenções tecnológicas como o rádio, o telefone, a televisão, os 

computadores e a internet.  

No entanto, como trabalhar a história dos indivíduos? Qual a maneira de valorizar 

uma experiência particular e dar a ela evidência? Pode-se dizer que a micro-história busca 

responder às questões que a macro-história não conseguiu ou não quis enxergar. O plano de 

abordagem é outro, os estudos micro privilegiam escalas precisas para conseguir observar 

através dos detalhes o desenvolvimento da vida humana. Esses “jogos de escala” são assim 

conceituados por Jacques Revel (1998, p. 12-13): 

 

(...) essas vidas minúsculas também participam, à sua maneira, da 
“grande” história da qual elas dão uma versão diferente, distinta, 
complexa. O problema aqui não é tanto opor um alto e um baixo, os 
grandes e os pequenos, e sim reconhecer que uma realidade social não é a 
mesma dependendo do nível de análise – ou, como muitas vezes se dirá 
neste livro, da escala de observação – em que escolhemos a pensar em 
termos globais, como o crescimento do Estado, a formação da sociedade 
industrial, podem ser lidos em termos completamente diferentes se 
tentarmos apreendê-los por intermédio das estratégias individuais, das 
trajetórias biográficas, individuais ou familiares, dos homens que foram 
postos diante deles. Eles não se tornaram por isso menos importantes. Mas 
são construídos de maneira diferente.  

 

É preciso, na verdade, tentar compreender como pequenas informações, simples 

detalhes e trajetórias pessoais dão acesso a lógicas sociais mais amplas, que são a lógica do 

grupo. Os ângulos são diferentes, e a realidade social não é a mesma, dependendo do nível 

de análise. Assim, na perspectiva micro, relatar a história de alguém é mais que expor a sua 
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biografia, é relacionar como os processos sociais influenciam no aprendizado, na vida e nas 

transformações de um sujeito e de uma comunidade. 

Portanto, é impossível desvincular do contexto social a história de vida de uma 

pessoa, pois as tramas que regem as histórias pessoais estão entrelaçadas no contexto da 

comunidade, na vida de outras pessoas, nas transformações ocorridas no tempo e no espaço 

investigados. 

Ao relatar suas memórias, Belina lembra também dos acontecimentos sociais, das 

festas do período, do contexto político e da situação particular de cada época. Não só relata 

reminiscências da infância, que contêm acontecimentos mais gerais, como a Revolução de 

Trinta, mas outros períodos também, entre eles a Segunda Guerra Mundial, e as 

dificuldades econômicas do final dos anos 1980, quando a inflação atingia 

consideravelmente a maior parte da população brasileira. 

 

Aí quando eu casei morei com a minha sogra acho que um ano e pouco e 
fui morar sozinha, e foi na época da guerra, mas da guerra forte mesmo! 
É que eu casei em quarenta e três, a guerra foi em quarenta e cinco... 
quarenta e quatro, quarenta e cinco. Nessa época assim.  Aí eu fui morar 
pertinho da linha do trem ali, a minha casa dava, o fundo dava, o fundo 
com a... com a... como que chama ali a... a estação! A estação ali de trem 
de Matosinhos. Então a minha casa era assim, a estação era assim do 
lado. Aí como essas coisas eu nunca (...) Nunca esqueci foi quando o 
trem... Ia de trem até o Rio de Janeiro, ou até, até no Rio não, até 
Barbacena, de Barbacena pegava a central que ia para lá. E quando os 
soldados é... chegava aquele trem enorme, mas não era fechado assim 
não, era tudo aqueles carro aberto, mas aqueles soldados minha filha... 
Parava o trem, parou o trem ali na, em Matosinhos e as mães choravam 
para despedir dos filhos, os filhos chorava, as namoradas, as esposas, 
quem já era casado n/é. Menina, era tanta tristeza, que a coisa mais triste 
que foi, foi a gente ver uma cena dessa, sabe? Aí a gente debruçava assim 
no muro, sabe? No muro, e ficava vendo aquelas mãe chorar, assim de 
mães, de parentes, de família, os soldados choravam tanto! Eu falo, 
nunca vi uma coisa tão terrível como eu vi. Os outros que moravam 
longe, não viam a partida do trem, não via nada, mas a gente que morava 
assim pertinho... sentiu aquilo tudo. Quando terminou a guerra.  Nossa 
mãe! Era sinos, era foguete, era aqueles sinos das igrejas todas, porque 
todo mundo rezava muito. Os padres rezavam, rezava, rezava muito, as 
famílias também rezavam muito. Então quando terminou a guerra, 
menina! Era o mesmo que você abrir uma porta de alegria, sabe? Para 
alguns... porque os outros não sabiam se os filhos voltavam ou não n/é. 
Muitos voltaram, você vê quantos que voltaram n/é. E outros ficaram... 
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Por exemplo de sessenta e seis, é sessenta e seis a oitenta e... oitenta e 
cinco... oitenta e oito mais ou menos, foi uma época muito difícil, porque 
que foi difícil, porque naquela época, essa parte de pessoas carentes, 
estava sofrendo muito, muito mesmo! Então dessa época é que a gente 
entrou, eu pensava assim: “Gente nós temos que fazer alguma coisa para 
esse povo, esse povo do morro, esse povo muito pobre, porque hoje não! 
Hoje a vida mudou, não sei se foi o governo, não sei se... hoje a vida 
mudou! Mas de sessenta e seis mais ou menos, até os oitenta e oito mais 
ou menos, a pobreza sofreu, sofreu muito. Por que tudo muito caro n/é, 
tudo tinha preço, tinha um comércio, eles punha o que eles queriam, não 
é hoje tabelado, você vai lá você vê a tabela. Você ia lá comprar, 
comprava, vamos comprar, quando chegava para pagar, minha filha, era 
aquele dinheiro que não dava, às vezes precisava tirar metade da 
mercadoria, na hora de passar no caixa, tinha que tirar, o dinheiro que 
você tinha não dava! Comprando o grosso às vezes, comprando arroz, 
feijão, o principal! Nada de extraordinário não! Então o povo sofreu 
muito, muito! E não só, por exemplo, esse povo do morro, o operário. E o 
operário que ganhava um salário pequeno que não dava! Tinha que 
pagar o aluguel, tinha que fazer despesa, o leite da criança, o remédio da 
criança, não tinha a escola, não tinha esse negócio que hoje tem a 
merenda para crianças, não tinha nada! Você tinha que arranjar um 
pedacinho de pão, aqueles que pudesse, para levar de merenda, se não 
ficava sem merenda, ficava a criança, era sofrido, muito sofrido a 
criança!    
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 
 

 

Diferentes lembranças constituem a memória de Belina e formam a sua história 

particular e a história do país, assim como direta ou indiretamente a vida dela foi 

influenciada pelos acontecimentos sociais, a vida de outros indivíduos também fizeram 

parte desses acontecimentos, sejam esses conhecidos publicamente ou não. Essas vidas 

particulares, esses sujeitos desconhecidos pela academia também têm sua história e 

constroem suas subjetividades no plano social. Não se pode considerar que há um padrão 

único e definitivo na História, nenhum relato é mais real ou mais verdadeiro que outro, e 

cada narrador conta a sua maneira o que lhe é mais importante.  

Ao privilegiar a experiência de sujeitos particulares, aqui de uma mulher, que 

vivenciou a maior parte do século XX, é possível reconstruir em torno da experiência 

individual, o contexto, ou os vários contextos sociais. A escolha de uma determinada 

abordagem não oferece garantias de melhor identificação dos sistemas simbólicos, mas 

induz a uma construção diferente do social. Ainda segundo Revel (1998, p. 20), 
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A abordagem micro-histórica é profundamente diferente em suas 
intenções, assim como em seus procedimentos. Ela afirma em princípio 
que a escolha de uma escala particular de observação produz efeitos de 
conhecimento, e pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimentos. 
Variar a objetiva não significa apenas aumentar (ou diminuir) o tamanho 
do objeto no visor, significa modificar sua forma e sua trama. Ou, para 
recorrer a um outro sistema de referências, mudar as escalas de 
representação em cartografia não consiste apenas em representar uma 
realidade constante em tamanho maior ou menor, e sim em transformar o 
conteúdo da representação (ou seja, a escolha daquilo que é 
representável). Notemos desde já que a dimensão “micro” não goza, nesse 
sentido, de nenhum privilégio especial. É o princípio da variação que 
conta, não a escolha de uma escala em particular.  

 

 

Assim, o macro se compõem da relação de vários micros, mas deve-se considerar 

também que o macro está no micro. Na verdade, nenhuma escolha é mais verdadeira, ou 

ajuda a encontrar melhores respostas para os questionamentos da historiografia, mas pode-

se afirmar que a experiência mais elementar, do grupo ou mesmo do indivíduo é 

esclarecedora, na medida em que traz maiores complexidades e se insere em contextos 

diferentes. Para tanto, um dos efeitos da passagem para o “micro” é transformar, a natureza 

da informação e a relação que o historiador mantém com ela. O historiador sabe que sua 

informação é uma escolha dentro da realidade na qual ele está inserido, mas que ele não a 

recebe passivamente pois acrescenta suas próprias escolhas. (REVEL, 1998, p. 37). 

Essas figuras descontínuas que ganham ênfase na perspectiva da micro-história, 

revelam em suas trajetórias detalhes antes desconhecidos, e através desse método de análise 

é possível vincular um acontecimento histórico particular a sistemas mais abrangentes de 

significações. 

A micro-história não rejeita portanto a história geral, mas introduz a ela, 
tomando cuidado de distinguir os níveis de interpretação: o da situação 
vivida pelos atores, o das imagens e símbolos que eles acionam, 
conscientemente ou não, para se explicar e se justificar, o das condições 
históricas da existência dessas pessoas na época em que seus discursos e 
seus comportamentos foram observados. Essas precauções impedem uma 
compreensão unívoca e estabelecem extratos de significação que, embora 
interpenetrando-se, conservam uma certa autonomia estrutural. (BENSA, 
1998, p. 44-45) 

 

O contexto não é rígido, está em constante modificação, assim como os próprios 

sujeitos, que a todo momento sofrem e exercem influência no meio. O contexto tem ainda 
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uma lógica própria e é formado pelas práticas, pensamentos e relações dos indivíduos num 

certo momento, sob circunstâncias específicas. As batalhas travadas pelas dicotomias do 

contexto transformam e recriam a identidade do homem, que constrói suas estruturas a 

partir das teias constituídas pelas relações. As relações sociais são de grande importância 

para a formação da identidade humana, como escreve Stuart Hall (2001, p. 38-39), 

estudioso das formações identitárias: 

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu 
masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e 
encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na 
vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa 
acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já 
está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 
“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos 
buscando a “identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes 
partes de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos 
recapturar esse prazer fantasiado na plenitude. (HALL, 2001, p. 38-39) 

 

É neste sentido também que Belina forma sua identidade, no contexto da infância 

vivida no Barreiro, a influência da cultura italiana, da religião católica, da trama de relações 

estabelecidas por ela ao longo de sua vivência, que esta mulher passa a exercer ações na 

sociedade e, dentro da comunidade, constituir uma formação sólida de experiência social, 

como será visto a seguir. 

 

2.2 – O casamento, a vida e os costumes 

 

Nos anos em que Getúlio Vargas permaneceu no poder, muitas mudanças ocorreram 

na vida dos brasileiros, principalmente daqueles cidadãos que trabalhavam na indústria 

(RIBEIRO, 1985, p. 702). O então presidente da República assegurou ao trabalhador o 

salário mínimo, o adicional noturno, as férias anuais e a licença maternidade. Nesta época, 

Belina era estudante do Liceu de Artes e Ofícios de São João del-Rei, ela cursava aulas de 

costura e culinária duas vezes por semana; para isso, pegava o Trem das Águas na 
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“Paradinha do Giarola” com destino ao centro da cidade. Foi durante as viagens no 

trenzinho que ela conheceu Adalberto Faccion, seu primeiro e único namorado. O namoro 

durou seis anos e o casamento se realizou em 1943. 

 

 

Foto 8. Montagem Belina e Adalberto. Arquivo particular de Belina Longatti Faccion, 

1943. 

 

Nós casamos aqui no Dom Bosco, na igreja não, estava construindo a 
igreja. Nós casamos no Albergue, a Paróquia era o Albergue. Aí 
arrumamos tudo direitinho. Aí olha, quando foi para mim casar, eu fiz 
tudo, eu fiz o vestido de noiva, fiz o arranjo, fiz as flores, fiz o enxoval, os 
bordados, tudo passado pelas minhas mãos, sabe? Aí chegou o dia do 
casamento, eu fui lá... Olha para você ver! Cinco anos que nós 
namoramos... dezesseis, dezessete, dezoito, é cinco anos. Sabe quantas 
vezes eu fui na casa da minha sogra? Foi um dia para arrumar o quarto e 
um dia antes, que ele tinha chamado para mim ir ver os móveis que ele 
tinha comprado para o quarto. Em cinco anos, eu fui duas vezes na casa 
da minha sogra. Não usava boba, por isso que eu te falo, cada vez... não 
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sei como é que dava certo, não sei mesmo! Aí chegou o dia do casamento. 
Tudo bem, ele era muito novo também, casou estava com vinte e dois anos 
e eu com dezoito anos. Casamos mesmo por amor mesmo, porque você vê, 
só tolerar essa vida, foi amor toda a vida, porque lá era uma barreira,  
um barro, não tinha bicicleta, não tinha carro, só tinha o trenzinho das 
Águas Santas, e depois do trenzinho tinha que andar muito sabe, andar 
muito naquele barro, sujava o sapato tudo, aquele barreiro, mas ele 
superou esses anos todos. Às vezes chegava lá em casa com o sapato sujo, 
mas nem ligava.   
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 13/11/2009) 
 

 

Belina não sabe ao certo a data de início do namoro, mas afirma que foram em 

média de cinco a seis anos, o que era incomum para a época. A maioria dos namoros 

durava pouco tempo, pois era comum as mulheres se casarem muito jovens, geralmente 

entre os doze e os dezesseis anos. Para a sociedade dos anos 1930, a imagem da mãe-

esposa-dona de casa era o ideal da mulher, de acordo com a Igreja e os costumes da época. 

Homens e mulheres deveriam desempenhar papéis diferentes dentro do casamento. 

Enquanto o homem era o provedor de recursos e chefe da família, a figura feminina deveria 

desempenhar o papel de esposa e mãe, submissa ao poder masculino. Segundo Mott e 

Maluf (1998, p. 381-2), 

 

Não se pode esquecer ainda que a contrapartida do marido provedor era a 
mulher responsável pela honra familiar. Ou seja, em troca do sustento 
garantido, a mulher casada deveria se distinguir socialmente, respeitando 
os ditames da moral e dos bons costumes, evitando assim incorrer em 
injúria grave, definida como o procedimento que “consiste em ofensa à 
honra, respeitabilidade ou dignidade do cônjuge”. Isso significa dizer que 
o julgamento do comportamento do marido pela sociedade dependia em 
grande parte do comportamento da mulher. 

 

Para casar, era preciso escolher um bom partido, e os homens escolhiam mulheres 

de honra e de família. Em contrapartida, o homem deveria ser bom e trabalhador, de família 

honesta e possuir calos nas mãos. Os calos, na concepção dos velhos italianos, 

representavam o trabalho braçal e significavam que o jovem noivo trabalhava duro e 

possuía condições para sustentar uma família.  

Adalberto era operário na Fábrica Brasil, companhia têxtil fundada em 1912 pela 

S/A Ferreira Guimarães & Cia. em São João del-Rei, que empregava grande parte do 
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proletariado são-joanense e, juntamente com a Companhia Santanense de Tecidos, produzia 

matéria-prima para a fabricação de tecidos e agasalhos.  

 

Ele era mecânico. Mecânico não, ele era, como é que fala, o encarregado 
só da parte de... por exemplo, ele só trabalhava com menor, meninas de 
quatorze até dezoito anos. Ele era o chefe, sabe? Da parte da fiação, 
onde começa o algodão, aquele monte de algodão lá, linha que eles fala. 
Então aqueles fardos já ia com rolo para máquina, dali fazia um fio 
grosso, aquele fio passava para outra máquina, da outra máquina 
passava para outra, até que virava o fio para tecer o pano. Ficou 
quarenta anos numa firma só. Ele nunca trabalhou em outra firma. 
Entrou com quatorze anos e saiu para aposentar. Ele era ótimo chefe, 
nossa ele era ótimo!  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
 

 

O marido foi uma figura chave na vida de Belina, como se verá no decorrer dos 

relatos. O casamento durou cinquenta e nove anos, Adalberto Faccion faleceu em onze de 

maio de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Bodas de Prata de Belina e Adalberto. Foto diante da Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida, em Aparecida do Norte – SP. Arquivo particular de Belina Longatti Faccion, 

1968. 
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No livro de atas de número vinte, na sessão 2574 do dia 13 de maio de 2002 da 

Conferência de São Dimas, consta a seguinte nota: 

 

No dia 11 de maio, faleceu o Sr. Adalberto Faccion, esposo de nossa vice-
presidente, é com muito pesar que constamos na ata, porque o Sr. 
Adalberto era um confrade honorário, que trabalhou muito para a nossa 
Conferência. Sendo assim, foi escalada uma comissão para visitar Belina. 

 

Apesar de namorarem por quase seis anos, o casamento demorou a acontecer. 

Adalberto não era um homem de posses, morava com a mãe e duas irmãs, era o filho mais 

velho da família e sustentava a casa desde a morte do pai. Precisou de tempo para juntar 

algum dinheiro e marcar o casamento. O casal não possuía casa própria e após o 

matrimônio passaram a residir na casa da mãe de Adalberto, localizada no bairro de 

Matosinhos, em São João del-Rei. Belina relata as circunstâncias de namoro e a cerimônia 

do casamento. 

 

Mas como que o papai custou para aceitar esse prazo! Esse tempo todo. 
E olha que namoro que era heim! Ia no domingo, ia na hora do almoço, 
ao meio-dia mais ou menos que o trenzinho ia para lá, namorava de 
meio-dia até as quatro horas. Quatro horas você tinha que, duas e meia, 
mais ou menos, você tinha que parar de namorar, de chegar perto, 
porque não tinha namorar de conversar não, o pai ficava ali na frente 
conversando, meu pai conversava mais com ele do que eu! [risos] Era 
fogo! Quando o meu pai, aí eu falava com a minha mãe: “Oh mãe chama 
o papai lá para dentro, para a gente conversar um pouquinho!” Aí a 
minha mãe chamava: “Oh vem cá, vem cá para...” Arranjava uma 
coisinha para falar para ele n/é, ele acabava de atender a minha mãe, 
para sala outra vez! Sentava lá...  

 

Quando era quatro e meia ele pegava o trem e vinha embora. Olha que 
namoro! Nesse tempo todo! Olha que namoro! Só esse um cadinho. Pegar 
nas mãos, segurar na mão! Nossa! Imagina! [risos] Então foi um namoro 
muito dureza, muito mesmo. 
 
 
O casamento foi cinco horas da tarde. Ah! Isso era que eu queria contar 
para você! Como nós nunca teve assim liberdade de beijar, de pegar na 
mão, de conversar n/é. Olha a coisa mais maravilhosa, que até hoje eu 
sinto, é quando a gente saiu do altar, e que já em vinha, para sair da 
igreja n/é, que a gente veio segurando as mãos, olha para você ver que 
coisa louca menina! Que emoção que a gente tinha, que coisa louca! 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2010 ENTREVISTA de 13/11/2010). 
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Foto 10. Convite de Casamento de Belina e Adalberto. Arquivo particular de Belina 
Longatti Faccion, 1943. 

 

Como é possível perceber, as convenções na família de Belina eram cumpridas com 

rigor, a liberdade era limitada pelo vigiar permanente dos pais. Muito trabalho e pouca 

diversão. A saída encontrada pelas mulheres que não queriam trabalhar na lavoura era casar 

com homens da cidade, a vida urbana era mais leve e menos árdua do que a vida no sítio. 

Das poucas festas que aconteciam na Colônia, as barracas e quermesses eram as mais 

movimentadas. Nos meses de setembro, os sitiantes se reuniam para agradecer a Nossa 

Senhora das Mercês, padroeira da comunidade, as boas colheitas; assim aproveitavam para 

tomar vinho e esquecer os problemas do cotidiano. As congadas16 eram famosas na região e 

atraíam muitas pessoas; durante as festas religiosas as moças e rapazes se conheciam e 

perpetuavam os costumes dos pais e avós. 

A luz elétrica ainda demoraria a chegar ao interior de Minas, de forma que, nas 

primeiras décadas do século XX, a antiga lamparina era o instrumento utilizado para 

iluminar um pouco a vida, nas noites em que a lua não se fazia cheia. Nos dias em que não 

havia festa, dormia-se cedo, porque o dia começava de madrugada na lavoura e o trabalho 

                                                           

16
 Segundo Câmara Cascudo, congados, congadas, e congos são “autos populares brasileiros, de motivação 

africana, representados no Norte, Centro e Sul do país”. (CASCUDO, 1972, p. 298). 
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era pesado. À noite, logo depois do terço, a mãe levava as crianças para o quarto, no qual 

dormiam todos os irmãos. Ali havia poucas camas, geralmente uma cama de solteiro para 

cada duas ou três crianças. Com um ou dois cobertores, as crianças se ajuntavam para 

espantar o frio das noites de inverno, cheias de mistérios surgidos nos “causos” contados 

pelos adultos. 

 Além das festas religiosas e os congados, um outro costume bastante comum na 

primeira metade do século vinte era contar histórias à beira do fogão. À noite, quando o 

trabalho estava terminado, a família se reunia na cozinha, e as visitas chegavam para bater 

um papo e falar da vida. Era nesses momentos que os objetos ganhavam vida e os espíritos 

apareciam. Muito do que se aprendia com os avós, pais, tios e tias era transmitido através 

dos contos e casos de narradores diversos. Casos reais ou imaginários davam vida a medos, 

crenças e tradições. As histórias contavam a vida e a morte, ajudavam a ensinar remédios 

caseiros, orações de cura e receitas da culinária tradicional e mantinham a união familiar. 

As histórias e costumes transmitidos através das gerações preservavam a memória da 

família e perpetuavam seus hábitos. Marcadas pela oralidade, as histórias eram contadas 

pelos mais velhos, narradores experientes, que já ouviram e viveram o bastante para ensinar 

os mais jovens. Milagres, casos reais e acontecimentos duvidosos eram contados a olhos e 

ouvidos atentos, que mais tarde contariam outros casos, outras histórias. Belina diz: A gente 

sentava para ouvir dos mais velhos, o que eles tinham para falar, aprendia remédio, fazer 

curativo, sabia da vida do vizinho e da cidade e ia escutando aquilo, até contar de novo. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009) 

As histórias repassadas de geração em geração ajudam a preservar a memória local 

e transmitem aos mais jovens ensinamentos duradouros. Segundo Benjamin (1994b, p. 

197), “a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que 

sabem narrar devidamente.” A intensa circulação de informações valoriza o fato, e faz com 

que a narrativa entre em declínio. A informação deve vir acompanhada da explicação, 

enquanto as histórias dispensam maiores explicações e deixam com que o ouvinte interprete 

à sua maneira aquilo que ouviu.  
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2.3 Oralidade viva, narradores excepcionais  

 

As histórias orais são marcadas pelo estilo do narrador, é ele quem dá vida a 

personagens e faz com que gestos e expressões sejam parte integrante do modo de contar. 

As histórias narradas, quando escritas, ganham outra perspectiva e acabam por perder a 

magia das expressões do contador, modificando sua essência e tornando-se enfim, uma 

história diferente, que será lida e não mais narrada.  

Para exemplificar o desafio de escrever a história e mostrar como é difícil lidar com 

as questões da memória humana, o filme brasileiro Narradores de Javé, produzido e 

dirigido em 2002 por Eliane Caffé, relata com propriedade essa questão. O enredo aborda 

como os moradores de um pequeno povoado chamado Javé precisam contar e registrar suas 

histórias para que o mesmo não seja inundado pelo “progresso” 17. 

Narrada por Zaqueu, personagem interpretado pelo ator Nelson Xavier, a história de 

Javé é recontada em um bar à beira de um rio, ao anoitecer, para moradores e um viajante 

que perdera a barca de travessia. Zaqueu, que morava em Javé, conta a história do seu 

povoado a partir do que ouvira de outros moradores, pois ele mesmo não estava presente na 

maior parte do tempo em que aconteceram os fatos.  

Javé está prestes a ser inundada para a construção de uma hidrelétrica. Na tentativa 

de mudar esse destino, os moradores resolvem transformar o local em patrimônio histórico, 

mas, para isso, precisam colocar no papel, escrever de forma “científica” todas as histórias 

da tradição oral narradas pelos moradores que relatam a construção do povoado. Esbarram, 

então, em um grande dilema: como escrever a história do povoado se a maioria do povo é 

praticamente analfabeta? Resolvem recorrer a Antônio Biá (José Dumont), único adulto 

alfabetizado do povoado. Biá18 é o escolhido para escrever o "livro da salvação", como era 

chamado pelos moradores. O artifício de "florear" e inventar fatos locais já era usado por 

Biá para aumentar a circulação de cartas, obviamente escassas no povoado, e manter em 

funcionamento a agência dos correios onde ele trabalhava. Biá foi então incumbido de 

                                                           

17
 NARRADORES DE JAVÉ. Disponível em: <http://www.narradoresdejave.com.br> Acesso em 20 de 

junho de 2009. 
18

 Biá, funcionário dos Correios, cuja agência estava para ser fechada por absoluta inexistência de cartas na 
cidade, resolveu criar cartas de seu próprio punho, mas, ao usar nomes e endereços alheios, acabou por ser 
expulso da cidade quando os moradores descobriram que ele estava a criar fofocas sobre suas vidas. 
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recuperar a história e transpor para o papel, de forma “científica”, as memórias dos 

moradores. O letrado passa a escrever a história de Javé, a fim tanto de salvá-la da 

inundação, quanto de recuperar a sua confiança com o povo depois das cartas 

comprometedoras.  

Na coleta do primeiro relato "javélico" Biá procura um dos moradores, que relata a 

história de Indalécio, guerreiro que teria fundado Javé. Indalécio e seu povo vinham em 

retirada do lugar que habitavam, tomado por soldados da Coroa, por ser fonte de muito 

ouro. Cada habitante de Javé conta uma versão da história de Indalécio. Para alguns, ele era 

guerreiro, para outros, homem comum, guiado mesmo por Maria Dina, mulher decidida e 

grande heroína que “cantou” as fronteiras do vale de Javé. Na versão de um morador negro, 

o herói principal também é negro e chamava-se Indalêo. Aqui a história da fundação do 

povoado é cantada em dialeto africano, com grande ênfase pelo líder da tribo local.  Biá vai 

ouvindo as inúmeras versões da origem de Javé e não deixa de ser parcial nas histórias que 

recolhe, pois floreia os fatos justificando que “uma coisa é o fato acontecido, outra é o fato 

escrito”.  

Sabemos que a isenção total e a imparcialidade são impossíveis no trabalho 

historiográfico e que as ideologias são fortes marcas na escrita da história:  

 
 A “realidade” (familiar ou exótica) sempre é filtrada por determinado 
ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada. (...) 
Esse movimento de relativizar as noções de distância e objetividade, se de 
um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso 
conhecimento em geral, por outro lado permite-nos observar o familiar e 
estudá-lo sem paranoias sobre a impossibilidade de resultados imparciais, 
neutros. (VELHO, 1987, p. 129). 

 

O corpus de análise do historiador tem origem no lugar de onde ele fala, pois as 

representações inscritas na história dizem respeito às interpretações do processo de 

reconstrução da história vivida por ele e seu objeto de pesquisa. Assim, Biá reinventa a 

história de Javé e busca fazer analogias com as várias versões dos moradores, uma 

multiplicidade de fragmentos, memórias incompatíveis entre si. O personagem se vê entre 

essa impossibilidade e um futuro/progresso destruidor e irremediável.  

As histórias são fruto da memória, da experiência vivida e ouvida, experiência que 

não deve ser guardada, mas transmitida. Para que seja rica em detalhes, a memória deve ser 

bem trabalhada e bem compreendida. As memórias do povo de Javé vão constituir o livro 
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da salvação, e cada indivíduo deve ser parte de uma história comum para imprimir algum 

valor histórico ao povoado.  

Em Javé, o povo contava suas histórias e, através da oralidade, preservavam sua 

cultura. Não havia a preocupação de registrar memórias até que o progresso chegou e os 

moradores se viram obrigados a redigir tudo aquilo que sabiam de “cor” sobre a origem do 

povoado. No entanto, mesmo que Biá tivesse conseguido escrever uma única história, 

abrangendo todas as versões dos habitantes de Javé, a história daquele povoado nunca mais 

seria contada como antes, pois a memória não seria “pura”, mas impregnada pelas 

influências da história escrita. 

A oralidade é um fator de forte intensidade no filme. As versões da história são 

contadas nas conversas cotidianas, na presença de todos, e as divisas da terra cantadas, pois 

as fronteiras de Javé foram demarcadas através de cantos. O canto demarca uma terra 

(Javé) em disputa e é o canto que legitima sua posse, não o documento escrito. Da mesma 

forma, são as versões orais que podem fazer desse espaço de terra um patrimônio histórico. 

De forma sintética, o filme aborda uma contenda entre oralidade e escrita. 

Por fim, Antônio Biá não consegue se posicionar entre a multiplicidade de versões 

que ecoam em seus ouvidos e acaba por não produzir o trabalho que lhe foi solicitado, 

entregando o livro em branco e se justificando com a seguinte carta: - Tenho a declarar que 

eu, Antônio Biá, sou gente de cara, dente e nariz pra frente, e mais, bunda e corcunda, e 

calcanhar pra trás, me exonero como escrivão, estou ausente para manter a mente e o 

corpo são. Quanto às histórias, tais melhor ficar na boca do povo, porque no papel não há 

mão que lhe dê razão19. O povo fica indignado ao não ver escrita no papel a história de que 

tanto precisava. As águas chegam e o progresso inunda o lugar e as esperanças do povo de 

Javé. 

Na construção da história estão em constante diálogo os fatos do passado e do 

presente, e não foi diferente em Javé. Tempo é algo que não espera, e cada indivíduo vive o 

seu tempo, o seu momento. Quando as águas chegaram, foi-se embora um momento, mas 

ele não deixou de estar vivo na memória de cada morador. Assim também as pequenas 

                                                           

19
 CINEMA Vídeo Filmes. Direção: Eliane Caffé. Produção: Vânia Catani. Roteiro: Eliane Caffé e Luis 

Alberto Abreu. Intérpretes: Nelson Xavier; José Dulmont; Luci Pereira e outros. Rio de Janeiro: Bananeira 
Filmes, 2002. 1 DVD (102 min). 
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lembranças que ficaram, as lembranças de homens comuns que preenchem o “tempo 

homogêneo e vazio” de Walter Benjamim (1994), que escrevem a memória coletiva e 

deixam para as gerações seguintes a cultura de um povo transformado pelo progresso. 

O lugar, que agora está inundado pelas águas da represa que abriga a hidrelétrica, 

representação física do progresso, há que ser transferido para outro espaço, mas os 

sentimentos não se transferem, ficam marcados na memória de cada morador. Uma nova 

identidade será criada por aquele povo, novas casas, novos sonhos, nova vida. A igreja e os 

mortos estão debaixo d’água, mas a memória guarda viva na lembrança os bons e maus 

momentos vividos.  

Este filme propicia, ainda, uma interessante discussão: a dependência dos 

produtores de uma cultura em contraste com o poderio econômico. Financiada por 

empresas do setor energético, a inundação e a consequente desapropriação do lugar 

recebem um sentido cômico, deixando de ser drama para evidenciar apenas o lado caricato 

da trama. Fica evidente que o exemplo de motivação, de preservação e produção da 

memória é usado para camuflar a verdadeira apropriação da produção comercial. 

As trajetórias deixam de ser comuns quando apresentam algum destaque. Assim 

como o povoado de Javé era esquecido por não ter uma história escrita e deixa de ser um 

simples lugarejo ignorado, a partir do momento em que alguém decide escrever a sua 

história, a história de vida particular deixa de ser comum, quando se descobre o 

“excepcional normal”20. No sentido do que está aqui exposto, o que Belina sabe fazer tira-a 

de um lugar comum e coloca-a em evidência, justamente na proa do barco da história.  

 

2.4 – A figura do marido 

 

Ato solene de união entre duas pessoas, o casamento pode ser realizado em âmbito 

civil e/ou religioso e ser representação de amor, paixão, interesse ou qualquer outro 

sentimento de desejo em que homem e mulher, perante testemunhas e sociedade, contraem 

matrimônio. Geralmente, o casamento é um dos acontecimentos que mais marcam a vida 

das pessoas, pois traz consigo diversas mudanças, perspectivas e horizontes, e com Belina 

                                                           

20
 Conceito de Edoardo Grendi, apud (GRIBAUDI, 1998, p. 132). 
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não foi diferente. Ao casar-se com Adalberto, Belina passou a residir em Matosinhos, na 

mesma casa em que moravam a mãe e as irmãs dele. Adalberto, as irmãs e a mãe 

trabalhavam na Fábrica Brasil e Belina ficava em casa. Antes do casamento, Belina 

trabalhou durante seis meses na Fábrica Santanense de Tecidos, também em São João del-

Rei. Nesse período ela morou com uma tia materna, aprendeu a tecer e conseguiu algum 

dinheiro. 

B – Mas quando foi para casar, que nós marcamos o dia do casamento, o 
meu marido falou assim comigo, falou assim: “Oh, você aprendeu a 
trabalhar, quis aprender, tudo bem! Você tem vontade de aprender tudo 
enquanto há. Então faz assim, você já aprendeu tudo bem! Mas nós 
vamos casar... mas não vai trabalhar. Não vai trabalhar.” 
 
M – Ele não deixou. 
 
B – Olha para você ver! O que eu podia fazer n/é. Aí ia a minha sogra 
trabalhar na fábrica, ia as minhas duas cunhadas, ia o meu marido e eu 
ficava em casa. Não deixava. Ele não deixava mesmo. Tinha ciúme. E não 
sei, ele falava: “Não, não, mulher não é para trabalhar fora não.” 
 
M – Mas porque a senhora acha que ele não deixava a senhora trabalhar 
fora? 
 
B – Não sei se era ciúme, eu calculo que era ciúme.  Ele era machista. Os 
homens eram mesmo! Hoje é que vocês tem essa liberdade minha filha, de 
ter uns maridos, um marido que confia e pronto! Mas o ciúme do meu 
marido eu nunca vi tanto ciúme! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
 

 

Adalberto era um típico homem conservador que queria ter a mulher em casa e 

considerava que o papel do sexo feminino era cuidar do lar e não ocupar-se com trabalhos 

externos. Mesmo estando na década de 1940, período em que certos costumes já haviam 

mudado na relação entre homens e mulheres, os hábitos dos pais e avós permaneciam vivos 

na vida do casal. Isso fazia com que Belina dependesse da renda do marido para sobreviver, 

assim como outras donas de casa que não trabalhavam fora. No entanto, podemos inferir 

que o que hoje consideramos submissão era algo normal, o que faz parte das normas e 

convenções de uma época e aparentemente aceito entre as mulheres daquele período, como 

nos mostram MOTT e MALUF (1998, p. 415): 
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O papel do marido de provedor da família, com o direito a autorizar ou 
não o trabalho da mulher fora do lar, conforme determinavam as leis 
vigentes no começo do século, levou a dependência econômica da esposa 
a ser não apenas estimulada, mas sobretudo bem-vista. 

  

Diferentemente da esposa, a mãe e as irmãs de Adalberto podiam trabalhar na 

fábrica, isso talvez se justificasse pela precoce perda do pai. Tendo em vista que iria se 

casar, Adalberto permitiu que a mãe e as irmãs trabalhassem para que ele pudesse constituir 

sua própria família ao lado de Belina. Ela afirma que o marido era ciumento e machista, 

mas não só ele, essa posição era comum entre os homens do círculo social dela. 

Independentemente das imposições do casamento, Belina diz ter sido uma mulher muito 

feliz ao lado de Bertinho – como era chamado pelos conhecidos – e diz também que ele era 

um homem honesto, inteligente e bom marido. Assim, ao falar sobre o amor que tinha pelo 

companheiro, utiliza de metáforas para descrever o quanto a figura dele era especial: 

 

M – E a senhora sente muita falta do Sr. Bertinho? 
 
B – Ah, também, Nossa Senhora! Eu falo sempre que, parece que era uma 
árvore linda! Eu tenho a impressão assim. Nós, ele era uma árvore linda, 
aquela árvore linda! Aquelas flores brilhosas! Aquela maravilha! E 
depois da morte dele, aquilo secou tudo. Ai acabou. A vida que eu levava, 
eu calculo a vida... a minha vida, agora. Hoje se acabou tudo. Acabou. 
Você perde a... eu não perco a coisa de viver por quê? Porque a gente 
tem muita fé em Deus n/é, foi vontade de Deus que ele se foi. Nós ficamos 
sessenta anos casados, foi muita coisa, graças a Deus. Mas a gente 
queria ir mais, mas morrer os dois juntos é difícil, um tem que ir 
primeiro. E ele foi primeiro. Ah! Sabe o que eu fico pensando? Nós 
ficávamos pensando: “Coitado, coitado do que ficar! Quem vai não, 
morreu, descansou, mudou de vida. Mas o que vai ficar, vai ficar muito 
triste! Vai ficar muito ruim! Porque nós somos velhos, e depois morreu, 
fica aquela pessoa sozinha.” Eu ainda falei com ele assim: “Ah nada 
bobo, Deus dá jeito para tudo!” Ele: “Que isso!” “Se eu morrer primeiro 
que você, você arranja uma senhora velha, mais velha, e casa!” Falava 
para ele, sabe? Ele pegava ria! “Você tem cada ideia, imagina!” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 
 

 

Belina usava de estratégias para conseguir driblar o ciúme do marido, e mesmo ele 

não permitindo que trabalhasse fora, ela passou a costurar em casa para ajudar nas despesas 

e conseguir algum conforto para si e o marido. Como afirmado na introdução deste trabalho 

(p. 14), o termo estratégia é aqui utilizado como um sinônimo de prática cotidiana. O 
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trabalho em casa significou um tipo de estratégia que Belina encontrou para conseguir o seu 

próprio dinheiro. Através dessa iniciativa, o casal aumentou a renda e passou a residir em 

uma casa alugada no mesmo bairro. 

A experiência de mudança fez com que o casal conhecesse algumas pessoas que 

direta e indiretamente influenciaram a vida naqueles tempos difíceis, entre elas Dona Elza. 

 

B – Conheci uma vizinha de frente, Dona Elza. Na primeira vez, ela viu 
chegando os trem, logo veio conversar com a gente, muito legal, veio 
conversar comigo. Mostrei o meu quarto falei: “Oh só tem o meu quarto, 
mais nada!” Contei a situação como que era n/é! “Mas olha, agora eu 
vou costurar, se a senhora ver alguém aí que queira, uma pessoa que 
precisa de costureira eu to aí.” Minha filha, que mão abençoada dessa 
dona, Dona Elza! Pegou: “Espera um pouquinho, tá bom, menina!” Ela 
deu uma voltinha na rua, onde a gente morava, mas ela chegou com uma 
pia de pano assim oh! De costura! “Agora oh! Para você costurar, aqui 
tem roupa de criança, tem camisa para homem ali, e pijama para cá. Isso 
tudo aí é para você costurar!” Falei: “Ah, pode deixar!” Aí minha filha, 
comecei a costurar, mas costurava mesmo! Olha como ela era tão boa! 
Ela falou assim: “Oh para você não sair da máquina, para não te atrasar 
o serviço, porque você está precisando de dinheiro.” Oh! Chegava na 
hora do almoço, sabe o que ela fazia? Levava a comida no prato de 
comida. Até hoje eu lembro minha filha! Aquele prato de comida 
arrumadinho. Fazia roupa, fazia crochê, fazia tudo o que tinha. Ela trazia 
e falava assim. “Não levanta da máquina, pode comer aí mesmo, a hora 
que você acabar coloca o prato aí que daqui um cadinho eu venho 
buscar.” Nem lavar o prato eu não precisava. Ela vinha e levava o prato. 
E eu mandando brasa. Eu sei, minha filha, que ela falava: “Não precisa 
de você entregar costura não, porque você não sabe quem é, você ainda 
não conhece ninguém nessa rua, eu mesmo vou entregar, e não precisa 
dar preço não, que eu também vou dar preço para você, porque você não 
sabe o preço.” 
 
M – Mas ela era costureira? 
 
B – Não, ela não era costureira não, era uma dona de casa muito legal! 
Ela me emprestava o ferro dela, passava tudo bonitinho, fazia uma pilha, 
às vezes punha um talquinho, para ficar assim bem cheirosinha n/é e 
entregava! Aí, quando vê envinha a Dona Elza com aquele dinheirinho na 
mão. “Aqui oh, o dinheiro tá aqui!” Uma mãe, minha filha!  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010). 
 

   

Desconfiados que somos da generosidade alheia, pode parecer ingenuidade de 

Belina entregar a responsabilidade da cobrança de seu serviço para Elza. Não poderia estar 
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sendo explorada no trabalho de costura? Como saber? Mas a gratidão de Belina é tanta que, 

se foi usada pela pessoa ou não, nunca se saberá, pois o que ficou marcado foi a 

oportunidade de começar a ganhar seu próprio sustento e isso é o que deu sentido a esta 

relação. 

Indo adiante nas memórias: em 29 de outubro de 1945 a família residia ainda no 

bairro de Matosinhos e através do rádio escuta-se a notícia da queda de Vargas. O período 

que se segue será marcado pela redemocratização do País, fortalecimento dos partidos 

políticos e expansão da indústria. A Constituição de 1946 deu direito de voto às mulheres, e 

Belina votou pela primeira vez nas eleições de 1950, quando Vargas foi eleito e 

permaneceu no poder até 1954.  

Com esforço e muito trabalho, a família conseguiu financiar a casa própria, com a 

ajuda do dono da fábrica em que Adalberto trabalhava. A compra do imóvel foi muito 

importante para ampliar o conforto da família e livrá-la do aluguel. 

 

Ah, depois que eu saí pronto, ficamos morando na casinha de aluguel 
muito, muito tempo, mas depois de muito tempo eu falei com o meu 
marido assim: “Olha nós podíamos comprar uma casa.” “Mas gente! 
Meu ordenado não dá para comprar casa! Como que nós vamos comprar 
uma casa?” “Ah mais eu tinha uma vontade de ter uma casa!” Aí eu falei 
para ele: “Olha vamos fazer o seguinte, até agora nós já tem tudo aqui, 
não tanta coisa.” Aí ele falou assim: “Mas como que nós vamos comprar 
casa?” “Sabe como que nós vamos comprar! A gente vai tomar a casa a 
prestação, vamos pagando assim, você tira dinheiro no banco, ou se não 
nós compra pelo banco, mas é difícil, isso aí não é fácil não. E o dia que 
nós não tiver o dinheiro, nós vamos fazer o seguinte, bobo...” Não sei se 
você lembra a casa que eu comprei ali na Dom Silvério, tinha três 
sobrado, um era da fábrica, e deu na época que o Guimarães estava 
vendendo as casas, ele tinha muita n/é, aí deixei, falei:“Olha! Eles tão 
vendendo a casa da fábrica, ah vão comprar, vão comprar sim!” 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010). 

 

Juntando o salário da fábrica e o dinheiro da costura dava para pagar a prestação da 

casa, e Adalberto acabou cedendo aos pedidos da esposa e os dois compraram a primeira 

casa em 1956. As reformas trabalhistas implantadas pelo presidente Vargas em 1954 

ajudaram Adalberto e Belina a conseguir algum dinheiro e tornou-se mais fácil economizar, 

pois o valor do salário mínimo dobrou. Ainda naquele ano, Getúlio cometeu suicídio e os 

governos posteriores de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart não 
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conseguiram manter os planos de crescimento propostos pelo então presidente Getúlio 

Vargas, de modo que o país se endividou externamente, o arrocho salarial e as altas taxas 

de inflação prejudicaram a população. Mesmo nessas circunstâncias sociais o casal 

concluiu o pagamento da casa e criou o filho adotado em 1946. 

 

2.5 Os filhos 

 

Depois de três anos de casamento, Belina e Adalberto ainda não tinham filhos. Os 

amigos achavam estranho, por que depois de tanto tempo os dois ainda não tinham uma 

criança? Os métodos anticoncepcionais não eram tão difundidos, a pílula anticoncepcional 

só apareceria no Brasil no ano de 196221, e o preservativo masculino, mais conhecido como 

“camisinha”, embora de origem antiga, era pouco usado por ser desconfortável e de alto 

valor no mercado22. Uma solução para casais que não desejassem ter filhos era fazer o 

controle através da chamada “tabelinha”, método em que as mulheres marcam seus dias 

férteis e evitam ter relações sexuais neste período. Um método muito arriscado, tendo em 

vista que nem todas as mulheres têm um ciclo de fertilidade regular, e que, portanto, na 

maioria das vezes pode não funcionar, ocasionando a gravidez. Entre tantos impedimentos 

ainda havia a questão religiosa, que defendia o não uso dos métodos anticoncepcionais. 

Com pouco ou quase nenhum meio de prevenção, era comum que os casais tivessem 

muitos filhos, e aqueles que fugiam à regra eram vistos com desconfiança entre as pessoas, 

afinal, um dos dois devia ter “algum problema”. Durante uma festa beneficente que 

promoviam na comunidade, juntamente com vizinhos e amigos, um médico, amigo do casal 

ofereceu ajuda. 

 

B – Uma época, quando eu casei, eu tinha loucura para ter filho! Falei: 
“Meu Deus!” E aí meu marido era chefe do Comunitário, presidente do 
Comunitário, e o Dr. Kléber era o superior nosso aí, ele e a Dona Lúcia, 
os dois. Aí a Dona Lúcia com o Dr. Kléber falavam assim: “Uai Sr. 

                                                           

21ORIGEM DOS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS. Fonte: <HTTP: //lqes.iqm.unicamp.br/canal_ 
cientifico/pontos_vista/pontos_vista_divulgação38-1.html> Acesso em 15 de março de 2010. 

22ORIGEM DA CAMISINHA Fonte: <http://www.brasilescola.com/sexualidade/origem-camisinha.htm>  
Acesso em 15 de março de 2010. 
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Bertinho e Dona Belinha, eu acho tão interessante, vocês dois, todos dois 
fortes, cheios de saúde, e porque que vocês não têm filhos?” De vez em 
quando falava isso com a gente. Quando foi um dia o Dr. Kléber falou 
com o Bertinho assim: “Seu Bertinho, sabe o que nós vamos fazer? Ah eu 
quero marcar uma consulta para você e para Dona Belina. E nós vamos 
descobrir porque, às vezes é uma coisa tão... porque vocês não têm 
filhos!” Aí o Bertinho pegou: “Ah vamos sim!” E marcou o dia. Eu me 
lembro que foi assim numa quarta-feira, era duas horas da tarde, e 
marcou aquele horário só para nós. Chegou lá eu consultei primeiro, fiz 
todos os exames, todos os exames, geral! Aí ele falou: “Olha, coisa 
engraçada, a senhora não tem nada que impede de ter filho, tudo 
normal.”  
 
M – Nada! 
 
B – Nada! Aí escreveu lá. Falou: “Agora Sr. Bertinho, o senhor vai me 
fazer esse exame aqui, esse exame o senhor tem que fazer! O dela já ficou 
liberado, mas o senhor tem que fazer esse exame.” E marcou o dia, não 
era com ele não, era com outro médico e falou: “Agora o senhor vai e 
depois traz o resultado aqui para mim. O senhor faz o exame e traz aqui 
para mim.” Minha filha! A maior, ele quando foi descendo aquelas 
escadas do hospital ali, você sabe o que o Bertinho fez? 
 
M – O quê? 
 
B – Pegou a receita assim, começou assim, dobrou a receita, rasgou em 
pedacinho jogou fora... 
 
M – E não fez o exame. 
 
B – Não! Sem fazer, descendo uai! No dia da consulta!  
  
M – Por quê? 
 
B – Eu não sei, eu não sei te explicar! Quando eu vi ele já tinha rasgado 
tudo! Falei: “Você tá ficando louco! O que você vai falar com o Dr. 
Kléber agora? Porque você não vai fazer esse exame?” “Que! Você acha 
que...” Homem era muito machista, agora que os homens aceitam! Aí no 
outro dia eu encontrei com a Dona Lúcia, aí eu contei para ela, falei: 
“Ah Dona Lúcia, deixa eu contar para senhora que decepção que eu tive! 
Bertinho ontem, o Dr. Kléber deu o exame para ele fazer, chegou lá, nas 
escadas, rasgou tudo e jogou fora!” Ah ela falou: “Nossa o Bertinho fez 
isso!” Falei: “Fez!” Sabe o que ela falou comigo? “Oh vocês vivem 
muito felizes, por favor, não toca nesse assunto mais, morreu! Nunca 
mais falei nada, nunca mais foi no médico, nunca mais foi saber porque 
foi, nem porque que não foi, deixei assim oh!  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
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Não ter filhos biológicos foi um acaso da vida, apesar disso Belina não deixou de 

ser mãe. Em 1946 nasceu Carmélio, o primeiro filho de Adalberto e Belina. A irmã mais 

velha de Belina estava grávida do segundo filho, quando foi acometida de febre tifoide23, 

falecendo uma semana após o parto. Sem condições de criar os dois filhos pequenos, o pai 

então, deixou que o filho mais velho fosse viver com os avós maternos, e o recém-nascido 

foi criado pelos tios.   

Carmélio estudou em escolas públicas e particulares e sempre foi incentivado pelos 

pais a continuar os estudos. Residiu em São João del-Rei, ao lado dos pais adotivos, até os 

dezoito anos, a partir daí mudou-se para Ipatinga, onde passou a trabalhar como operário na 

recém-criada Usiminas. Em Ipatinga formou-se químico industrial e exerceu a profissão até 

a aposentadoria. Casou-se em 23 de maio de 1970 e teve três filhas. Hoje, aos sessenta e 

quatro anos, está cego em decorrência de complicações da diabetes. 

 

B – Quando o Carmélio fez sete anos, nós morávamos em Matosinhos. Aí 
ele arrumou, fez a primeira comunhão dele, muito bonitinho. Com sete 
anos! Aí depois dos sete anos já coloquei na, não tinha, fazia pré não, 
naquele meu tempo não tinha não, já ia direto para escola. 
 
M – Primeira série. 
 
B – Para primeira série, é. Aí ele foi aqui no Matosinhos, no grupo ali... 
Tomé Portes. Lá ele ficou até tirar o diploma. Depois que ele tirou o 
diploma, a gente veio para aqui, compramos uma casa aqui, que é ali na 
Dom Silvério. Eu coloquei ele no Colégio São João, naquele tempo tinha 
o Colégio São João que fazia admissão. Era coroinha, os professores 
gostavam muito dele, sabe? E estudou até formar! Quando ele fez é, 
quatorze anos, ele foi trabalhar na cooperativa, aí tirei do Colégio. Ele 
foi trabalhar na cooperativa, dos quatorze anos até os dezoito anos, mas 
estudava a noite na Escola de Comércio naquele tempo... 
 
M – Cooperativa de quê? 
 
B – Cooperativa da Fábrica Brasil. Quando ele fez dezoito anos, ele 
formou no segundo grau tudo, foi para Ipatinga.  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 

                                                           

23
  FEBRE TIFOIDE. 1. Med. Doença infecciosa causada pela Salmonella typhose, e que se prolonga por 

várias semanas e inclui em seu quadro clínico cefaleia, febre contínua, apatia, esplenomegalia, erupção 
cutânea maculopapular, podendo, eventualmente, ocorrer perfuração intestinal. Fonte: DICIONÁRIO 
AURÉLIO, versão eletrônica 2009. 
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 Diferentemente dos pais, Carmélio conseguiu chegar ao ensino superior. Medidas 

legais na educação brasileira permitiram que esse nível de ensino se tornasse realidade para 

mais brasileiros. Entre elas a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/1961. 

Segundo Freitas e Biccas (2009, p. 182), 

 

Nas décadas de 1950 e 1960, ocorreu uma ampliação da cobertura de 
serviços escolares e a história da educação foi palco das sucessivas 
tentativas de superar aquela dualidade formal do sistema educacional. 
Modificações administrativas e legais foram produzidas acelerando o 
ritmo de expansão e o Estado passou a responder as demandas dos grupos 
populares, tanto no que se refere à ampliação das vagas no ensino 
primário quanto à expansão do ensino secundário. 

 

 Embora o ensino brasileiro na década de 1960 fosse mais abrangente em termos de 

atendimento e acesso, em comparação ao início do século XX, ainda segundo Freitas e 

Biccas (2009), “apenas oito por cento da população atingiu o nível superior até o final da 

década de 1990”. Pode-se inferir que Carmélio apenas conseguiu chegar ao ensino superior 

por ter conseguido um emprego numa grande empresa, que lhe garantia um salário 

suficiente para cobrir suas despesas pessoais e com educação. Carmélio viveu distante dos 

pais por muitos anos e viu o Brasil mudar de regime democrático para ditatorial.  

Os vinte e dois anos de ditatura militar no Brasil marcaram a política do País e 

ocasionaram mudanças no cenário social. No início da década de oitenta, com o desgaste do 

regime militar, movimentos em favor da educação, da cultura e da saúde do povo 

despontaram em prol da anistia e da liberdade de expressão.  

Em 1968, Belina, já com quarenta e cinco anos e Adalberto com quarenta e sete, 

adotaram a segunda filha, Suely. Na época, a menina tinha três anos de idade e foi deixada 

pela mãe biológica na residência do casal. Belina conta com detalhes esse fato: 

 

Naquele tempo eu trabalhava muito, eu costurava muito, eu trabalhava 
demais mesmo! Mas estava faltando uma coisa, estava faltando uma 
coisa! Quando foi um dia de manhã, chegou uma senhora lá em casa com 
duas crianças, que era a Suely. A Suely estava com dois anos, muito 
bonitinha! Mas tão desleixada que você tinha horror de ver! A senhora 
estava muito tonta! Falou: “Oh, eu estou dando essas duas meninas, e 
aquela vizinha da senhora ali, falou que aqui é uma casa que não tem 
criança, e que é capaz da senhora pegar essa menina aqui.” “Eu não sei, 
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mas meu marido agora não está em casa, não posso resolver nada!” 
Olhando para menina, mas achando a menina a coisa mais linda! Falei: 
“Ah meu Deus se ele tivesse aí, quem sabe que nós pegava essa menina!” 
Aí minha filha, eu falei: “Você volta à tarde, quem sabe ele fica!” 
Quando foi a tarde, ela voltou, voltou ela com as duas meninas, do 
mesmo jeito que veio de manhã, sem banho, cabelo atrapalhado! E eu 
tinha contado para o Bertinho quando ele chegou. Ele falou: “Você tá 
louca! Não, não, não! Olha bem a sua idade, olha a minha! Você acha 
que quando essa menina tiver moça, ou nós já morremos, ou nós vamos 
deixar ela! Não, não, não, não quero, não quero, não quero!”  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 13/11/2009). 
 

 

A situação não era nada fácil, Belina sentia muita vontade de ter uma filha, mas o 

marido não permitia, e ela precisava acatar as ordens dele, afinal ele era o provedor da 

família. Ainda naquela mesma noite:  

 

 Aí ela [a mãe biológica] falou para mim assim: “Será que a senhora e o 
seu marido, não podia deixar essa menina dormir aí, essa pequena só, 
amanhã eu venho buscar ela cedinho! A senhora pode ficar tranquila! 
Que amanhã eu venho buscar ela.” Aí o Bertinho falou: “É, o que vai 
fazer n/é, vamos deixar.” Eu peguei, minha filha! Ela foi embora, foi 
embora. Peguei deixei ela [Suely] dormir no sofá, enquanto ela estava 
dormindo, sentei na máquina, olha para você ver! Sentei na máquina, fiz 
uma roupa, uma roupinha para ela, assim, uma camisola de dormir, só 
pus, cortei aqui, fiz a golinha aqui, reto sabe? E, fiz uma calcinha, 
coloquei um elásticozinho na calcinha e ficou pronto. “Agora vou tirar 
ela lá do sofá.” Abri o chuveiro, água bem quentinha, abri o chuveiro e 
chamei: “Suely!” Ela foi muito comigo, a Suely, sabe? Ficou doida 
comigo! Não sei se é porque a gente tratou bem n/é! E segurando um 
pedacinho de pão assim na mão oh! Dormiu com o pão segurando assim! 
Olha para você ver quanta falta passava! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 13/11/2009). 

 

A mãe biológica, que havia prometido buscar a menina na manhã seguinte, só 

apareceu apenas três meses depois. Esse período foi suficiente para que Adalberto gostasse 

da criança e decidisse adotá-la legalmente. Mesmo sendo um casal mais velho, Belina e 

Adalberto nunca tiveram vergonha de dizer que tinham uma filha e se preocupavam com 

sua educação, como relata Suely:  

 

Ah! A mãe é tudo n/é! [risos] Ela, assim... igual estava falando, questão 
de educadora n/é, ela... eu acho assim, que ela, toda mãe é, primeira 
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professora da gente, mas a minha mãe por ser, por ser... por eu ser 
adotiva, eu acho assim que ela ah... não é que cuidava mais, mas assim 
queria me passar o que ela passava para as pessoas de fora n/é. Ah é... 
questão de bordado, de costura é... ensinar fazer as coisas, ensinar a 
cozinhar, tanto é que eu aprendi a cozinhar pequenininha n/é, que eu 
ficava com ela na cozinha o dia todo, na época ela fazia salgado para 
fora, fazia bolo, fazia vestido de noiva n/é. Tinha vez que ela pegava um 
casamento, ela pegava desde o bolo até o salgadinho, até o, se tinha 
jantar era o jantar, o véu da noiva, o vestido da noiva, tudo! Ela fazia 
tudo no casamento. Então eu ficava com ela direto, porque era só eu de 
filha n/é.  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 03/02/2010). 

 

Suely foi adotada com três anos, e foi criada como filha única, tendo em vista que o 

outro filho do casal, o Carmélio, saíra da casa dos pais aos dezoito anos. Hoje, Suely é 

casada e mãe de três filhos. Graduou-se em Normal Superior e é professora da rede 

municipal de ensino de São João del-Rei. Suely acompanhava os pais nas festas, 

barraquinhas e movimentos de que participavam; atualmente participa do Movimento de 

Casais, grupo da Igreja Católica que visa a auxiliar casais na vida matrimonial.  

A exemplo do irmão, Suely também estudou em escolas públicas e particulares. É 

interessante destacar que, através dos trabalhos voluntários da mãe, que costurava hábitos 

para as irmãs salesianas, Suely conseguiu uma bolsa de estudos no Instituto Auxiliadora, 

colégio católico administrado por religiosas salesianas. Durante a entrevista, Suely 

relembra momentos da infância em que o pai Adalberto lhe ensinava as tarefas escolares, já 

que a mãe Belina tinha pouca formação. 

 

O pai principalmente n/é, questão de escola, o pai era mais preocupado. 
Ela [a mãe] não ligava muito não, questão de tarefa essas coisas, ela não 
ligava muito não. Aí o pai acho que ficava mais em cima, acho que o fato 
também dela, dela não ter muita escolaridade e tudo, ela não entendia 
muito as coisas de escola. Agora, ele fez até a terceira série, só que como 
ele trabalhou na fábrica, toda vida ele trabalhou na fábrica, ele estudava 
muito, ele pegava livro... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 03/02/2010). 

 

A família sempre fora muito unida; todos frequentavam a igreja juntos e 

trabalhavam nos movimentos sociais. Desde muito jovem Belina já frequentava a Igreja 

Católica assiduamente e aos filhos deu o exemplo de mulher religiosa e dedicada à 
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comunidade. Durante toda a vida dividiu seu tempo entre os trabalhos domésticos e as 

atividades comunitárias e ao lado do marido trabalhou em prol da Igreja e dos pobres. Hoje, 

aos oitenta e sete anos, participa ativamente da Pastoral Carcerária, da Sociedade São 

Vicente de Paulo e do Movimento Salesiano. Esses movimentos ajudaram-na a adquirir 

conhecimentos distintos e lhe proporcionaram experiências pouco comuns, como se verá no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III  

 

TRABALHO VOLUNTÁRIO, FORMAÇÃO SOCIAL E IDENTITÁRIA 

 

"Aprendemos a defender as nossas 

 convicções sem odiar os nossos adversários,  

amar aqueles que não pensam como nós". 

Frederico Ozanam 

 

Este capítulo apresenta a vivência de Belina nos movimentos sociais, o trabalho 

voluntário exercido por ela na comunidade de São Dimas ao longo de trinta e nove anos, as 

redes sociais que ela estabeleceu para que conseguisse traçar um percurso de construção 

pessoal e social. A análise dos documentos – atas da Conferência de São Dimas – apontam 

caminhos e descaminhos desse percurso significativo de atuação social. Mas, para além dos 

documentos, as entrevistas, fotos e depoimentos de outros sujeitos ajudaram a tecer esta 

trama e a perceber como se deu a formação da identidade subjetiva. Para Gomes (2004), 

através da produção de si – autobiografias, diários, cartas, minutas, relatórios etc. –, o 

indivíduo moderno foi constituindo uma identidade através de seus documentos. 

 

Na medida em que a sociedade moderna passou a reconhecer o valor de 
todo indivíduo e que disponibilizou instrumentos que permitem o registro 
de sua identidade, como é o caso da difusão do saber ler, escrever e 
fotografar, abriu espaço para a legitimidade do desejo de registro da 
memória do homem anônimo, do indivíduo comum, cuja vida é composta 
por acontecimentos cotidianos, mas não menos fundamentais a partir da 
ótica da produção de si. Os registros da memória dos indivíduos modernos 
são, de forma geral e por definição, subjetivos, fragmentados e ordinários 
como suas vidas. Seu valor, especialmente como documento histórico, é 
identificado justamente nessas características, e também em uma 
qualidade decorrente de uma nova concepção de verdade, própria às 
sociedades individualistas. Sociedades que separaram o espaço público do 
privado, a vida laica da religiosa, mas que, em todos os casos, afirmaram 
o triunfo do indivíduo como um sujeito voltado para si, para sua razão e 
seus sentimentos. Uma sociedade em cuja cultura importa aos indivíduos 
sobreviver na memória dos outros, pois a vida individual tem valor e 
autonomia em relação ao todo. É dos indivíduos que nasce a organização 
social e não o inverso (GOMES, 2004, p. 13).   

 

Eu 
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Pelo fato de não ser possível separar o eu pessoal do eu profissional, a identidade se 

forma no conjunto de nossas vivências e experiências pessoais. A história de vida é uma 

potencialidade de diálogo entre o individual e o sociocultural pois, como afirma Moita 

(1995, p. 113), “só uma História de Vida põe em evidência o modo como cada pessoa 

mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua 

identidade, num diálogo com os seus contextos.” 

Para tecer considerações sobre a atuação comunitária de Belina, foram utilizados os 

registros do movimento em que ela permaneceu atuante por mais tempo, a Conferência de 

São Dimas, localizada no bairro de São Dimas, periferia da cidade de São João del-Rei. A 

análise das respectivas atas se inicia em 1964, a partir do livro número seis, tendo em vista 

que, anteriormente, não foram encontrados registros de interesse deste trabalho. Durante as 

entrevistas, Belina não sabia ao certo quando começou a frequentar as reuniões no 

movimento, porém, ao contextualizá-la com outros acontecimentos significativos em sua 

trajetória, chegou-se ao ano de 1966, e as atas confirmam os depoimentos: “Belina Longatti 

Faccion foi escalada para visitar a socorrida M.” (ATA DA CONFERÊNCIA DE SÃO 

DIMAS, sessão 689, 22 de março de 1966, livro 6). 

 

Foto 11. Capela da Conferência de São Dimas. Foto: Michele Longatti Fernandes, 2010. 
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A Conferência de São Dimas foi fundada em 04 de janeiro de 1953 e até o ano de 

1966 não existem registros de mulheres participantes do movimento. Os registros ajudaram 

a desvendar as lacunas nas lembranças de Belina. Até o momento de análise e confrontação 

de dados escritos e orais, ela não se lembrava de que havia participado de um segundo 

movimento, a “Associação das Damas de Caridade”, que será relatado mais adiante.  

A triangulação das entrevistas pessoais x entrevistas com outros sujeitos x análise 

de documentos permitiu compreender a lógica do sujeito, suas rupturas, pré-conceitos, 

sentimentos, lacunas e esquecimentos. O esquecimento também faz parte da memória, que 

se constitui no tempo subjetivo e é parte da formação do indivíduo. 

 

A memória é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento 
sobre as experiências. Tempo e memória que possibilitam conexões com 
as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas e das 
dimensões existenciais do sujeito narrador. É evidente que a memória 
inscreve-se como uma construção social e coletiva e vincula-se às 
aprendizagens e representações advindas da inserção do sujeito em seus 
diferentes grupos sociais. A relação entre memória e esquecimento revela 
sentidos sobre o dito e o não-dito nas histórias individuais e coletivas dos 
sujeitos, marca dimensões formativas entre experiências vividas e 
lembranças que constituem identidades e subjetividades, potencializando 
apreensões sobre as itinerâncias e as práticas formativas. [...] (SOUZA, 
2007, p.4) 

 

As experiências vividas, assim como as relações estabelecidas entre as pessoas 

fazem com que as identidades sejam formadas no grupo de pertencimento. As influências 

recebidas no grupo atuam na formação do sujeito social e fazem com que os homens se 

identifiquem com as ideias e as características de tal instituição. De acordo com Adam 

Kuper (2002, p. 95), 

 

A história da vida do indivíduo é, antes de mais nada, uma acomodação a 
padrões e modelos tradicionalmente transmitidos por uma comunidade. 
Desde seu nascimento, os costumes moldam suas experiências e sua 
conduta. Quando começa a falar, ele é um produto da sua cultura, e 
quando cresce e pode tomar parte nas atividades coletivas, faz dos hábitos 
da comunidade os seus hábitos, das crenças da comunidade, as suas 
crenças e das impossibilidades, as suas impossibilidades. 
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No entanto, apesar da pressão dos valores sociais e culturais, há sempre uma escolha 

singular e diferenciada que faz de cada um de nós um sujeito social típico, um representante 

único da sociedade. Cada um de nós absorve da cultura que nos é transmitida algo novo e 

diferenciado, permitindo sim que preservemos costumes e tradições, mas transformando o 

espaço à nossa volta. 

 

3.1 As instituições sociais de formação 

 

Para uma melhor compreensão da trajetória aqui estudada, é preciso entender a 

lógica dos movimentos sociais que foram palco de transformações na vida particular e 

comunitária. Como colocado anteriormente, Belina casou-se aos dezenove anos e passou a 

residir na área urbana da cidade de São João del-Rei. Adalberto, assim como ela, vinha de 

uma família católica praticante; no entanto, ele não participava ativamente de nenhum 

movimento religioso. A mudança para o bairro de Matosinhos fez com que ele conhecesse 

e se interessasse pelo Movimento Vicentino. Já Belina passou a participar do movimento na 

Paróquia de Dom Bosco, quando mudaram para o bairro Bela Vista, por ocasião da compra 

da casa própria. 

Mas o que é o Movimento Vicentino? Quem são seus protagonistas? Qual é a lógica 

que perpassa a atuação social? A Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – existe há 177 

anos e foi criada em Paris, na França, em 1833, por um grupo de jovens leigos católicos, e 

outro mais velho, que se reuniram para criar a primeira Conferência. É uma comunidade 

cristã difundida no mundo inteiro (REGRA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE 

PAULO, 2007). Seu fundador oficial é Le Taillandier, mas quem realmente conseguiu 

difundir a Sociedade e transformá-la nessa obra que existe atualmente foi Frederico 

Ozanam. 

Frederico Ozanam nasceu em 1813 e aos vinte anos, ao lado de amigos, em Paris, 

deu início a essa obra que visa a ajudar famílias carentes. Ozanam foi beatificado em agosto 

de 1997 pelo Papa João Paulo II. No Brasil já existe uma igreja em sua homenagem. 

O objetivo da Sociedade de São Vicente de Paulo é aliviar a miséria espiritual e 

material dos que vivem em situação de risco social, colocando em prática os ensinamentos 
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de Cristo e da Igreja Católica24. Organizada em Conselhos, as Conferências Vicentinas são 

grupos formados por homens e mulheres - e também por crianças e adolescentes. Quem 

adere à SSVP é chamado de Vicentino. Os vicentinos buscam ajudar aqueles que precisam, 

dando testemunho de um amor libertador e de esperança.  

Cabe aqui a definição do termo Conferência, segundo o DICIONÁRIO AURÉLIO 

(2009): “Conversação entre duas ou mais pessoas sobre negócios de interesse comum. 

Reunião de representantes ou delegados de vários países para discutirem problemas 

internacionais”. 

As Conferências Vicentinas são constituídas por grupos de católicos e integradas 

por pessoas sem distinção de cor, sexo, classe ou idade. Esses grupos se organizam na área 

de diferentes setores comunitários, como a paróquia, o bairro, a universidade, escolas ou no 

âmbito de qualquer categoria profissional. Os membros ativos das Conferências, confrades 

(homens) e consócias (mulheres), são proclamados pelo presidente em reunião no grupo, 

desde que tenham feito a Primeira Eucaristia.   

A expressão confrade, em português, significa irmão em confraria ou irmandade; ou 

o que exerce a mesma profissão ou pertence à mesma categoria que outro; ou membro de 

uma mesma sociedade (o feminino é confreira; contudo, no Brasil se convencionou o uso 

do neologismo “consócia”, que tem o mesmo significado). Os grupos se reúnem 

semanalmente para debater e sugerir maneiras de atender às famílias carentes, que são 

cadastradas após sindicância socioeconômica. 

O número de membros ativos de uma Conferência não deve ser muito grande, 

cabendo recorrer-se a um desmembramento quando tal fato ocorrer. Nas Conferências 

urbanas, o número ideal é de 12 (doze) a 15 (quinze) membros, admitindo-se maior número 

para as Conferências situadas em zonas rurais. Consideram-se membros auxiliares da SSVP 

os contribuintes e benfeitores de uma Conferência que não desejem ou não possam ser 

proclamados membros ativos.   

A coordenação do trabalho vicentino depende de uma organização simples, mas 

ordenada hierarquicamente: primeiro existem grupos, as Conferências, que se reúnem com 

regularidade e frequência. Essas Conferências são unidas entre si por meio de Conselhos 

                                                           

24
 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. Disponível em <http://www.ssvpcmg.org.br/> acesso em 12 

de agosto de 2010. 
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Particulares, de âmbito local. Esses são vinculados a Conselhos Centrais, órgãos executivos 

em determinada circunscrição. Na sequência hierárquica, vêm os Conselhos 

Metropolitanos, de âmbito regional. A nível nacional, existe o Conselho Nacional do 

Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Coordenando o trabalho em todo o mundo 

está o Conselho Geral Internacional, em Paris, na França.  

A sociedade serve àqueles que estão em necessidade (os assistidos), qualquer que 

seja sua religião, seu meio social ou étnico, seu estado de saúde, sexo e demais 

particularidades culturais ou opiniões políticas. Atualmente, a Sociedade de São Vicente de 

Paulo está presente em 143 países e tem mais de 700 mil membros espalhados pelo mundo. 

(REGRA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, 2007). 

O Brasil é o maior país vicentino do mundo; aqui a instituição nasceu em 1872, com 

a Conferência São José, no Rio de Janeiro, e conta com cerca de 250 mil voluntários, 

organizados em 20 mil Conferências e 33 Conselhos Metropolitanos. Os vicentinos seguem 

o lema de Ozanam, "formar uma grande rede de caridade de ajuda ao próximo", ao 

trabalhar para o alívio do sofrimento dos pobres e incentivar a promoção da dignidade 

humana. (Idem, 2007). 

A SSVP recebe colaboração de benfeitores, que contribuem financeiramente com a 

instituição. A visita domiciliar é a principal atividade dos vicentinos. Desse modo, todos os 

que são amparados pela instituição são incentivados a melhorar sua condição de vida. O 

trabalho da SSVP abrange ainda as Obras Unidas. São creches, educandários, asilos e 

outras instituições – todas mantidas e administradas pela organização. Diversas unidades 

Vicentinas promovem cursos que visam à inclusão social das famílias assistidas, como os 

de alfabetização e de geração de renda – são as Obras Especiais.  

Atualmente, meio milhão de brasileiros recebe o apoio da SSVP, como alimentos, 

arrecadados por meio de campanhas junto aos colaboradores, remédios, roupas, materiais 

escolares e utensílios diversos. (Idem, 2007). A Sociedade promove anualmente a Romaria 

Nacional ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, uma ação que 

visa a renovar a fé e a amizade entre os vicentinos. 

No Brasil, cerca de 100 mil jovens vicentinos participam das Conferências de 

jovens, que são compostas por crianças e adolescentes, novos membros para a instituição, 

perpetuando a obra de Ozanam. 
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São Vicente de Paulo é considerado o patrono de todas as obras de caridade. Trilhou 

um caminho de dedicação aos pobres e às missões populares; foi a inspiração para a 

denominação da SSVP. O santo nasceu em 24 de abril de 1581, em Dax, sul da França. 

Desde muito cedo despertou interesse pela religiosidade e os estudos. Tornou-se doutor em 

teologia e fundou a Confraria da Caridade, a fim de ajudar pobres camponeses. Padre 

Vicente sempre se preocupou com os pobres e criou muitas instituições de ajuda aos 

necessitados. Morreu aos oitenta anos, em 12 de maio de 1885 e foi declarado pelo papa 

Leão XIII patrono de todas as obras de caridade25. 

Já Antônio Frederico Ozanam nasceu em Milão, na Itália; seu pai era médico e 

ajudava os pobres, assim como também fazia sua mãe. Ozanam vivenciou o exemplo dos 

pais e buscou exercer sua própria ação de caridade ao criar a primeira Conferência 

Vicentina em 1833. Doutor em Direito e Letras, tornou-se professor de literatura 

estrangeira na Universidade de Sorbona, em 1844. Exercendo a profissão de professor e de 

apóstolo de Cristo, Ozanam buscava difundir seus ideais indo ao encontro dos pobres e 

necessitados. Faleceu aos quarenta anos, deixando a esposa, uma filha e uma obra de 

dedicação ao próximo e de caridade26. 

As Conferências vicentinas são denominadas por nomes de santos, sendo vedada a 

denominação do título São Vicente de Paulo, tendo em vista que todas elas são vicentinas. 

As reuniões entre confrades e consócias acontecem uma vez por semana, em horário pré-

determinado pelo grupo. Durante os encontros, celebra-se a palavra do Senhor, com bases 

nos ensinamentos da Religião Católica. É feita a leitura da ata da reunião anterior e a leitura 

do caixa, para que todos os participantes fiquem cientes das ações efetivadas na instituição. 

A mesa administrativa de cada Conferência é formada por um presidente, um vice-

presidente, um tesoureiro e um vice, um secretário e um vice. O presidente tem a função de 

coordenar os encontros e as atividades da semana a serem realizadas pelos vicentinos. O 

tesoureiro cuida da parte administrativa e recolhe fundos para a Conferência, já o secretário 

tem a função de escrever as atas, documentando as atividades do grupo. 

                                                           

25BIOGRAFIA DE SÃO VICENTE DE PAULO. Disponível em <http://www.espiritismogi.com.br 
/biografias/ vicente.htm> Acesso em 12 de agosto de 2010. 

26BIOGRAFIA DE ANTÔNIO FREDERICO OZANAM. Disponível em <http://www.vatican.va/news_ 
services/liturgy/sain ts/ns_lit_doc_19970822_ozanam_po.html> Acesso em 12 de agosto de 2010. 
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As Conferências podem ou não ter vilas de moradia; essas vilas são constituídas por 

pequenas casas que abrigam pessoas que não têm onde morar. As vilas já receberam apenas 

pessoas idosas, mas atualmente recebem pessoas de todas as idades, independentemente de 

religião. As pessoas que passam a residir nas casas vicentinas são chamadas “assistidas” e 

recebem visitas semanalmente dos vicentinos. Os assistidos podem também residir em 

outras casas do bairro e recebem ajuda financeira e/ou conforto espiritual. 

A cidade de São João del-Rei conta hoje com cinquenta e quatro Conferências 

Vicentinas, distribuídas pelos bairros da cidade. As Conferências são coordenadas pelo 

Conselho Central de São João del-Rei, com sede na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. 

Para a realização desta pesquisa passei a frequentar as reuniões semanais da 

Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora, da qual atualmente Belina é vice-presidente. A 

Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora pertence ao Conselho Particular de São João 

Bosco e ao Conselho Central de São João del-Rei, sua sede está localizada na rua Alexina 

Pinto, nº 455, no bairro Bela Vista. Belina participa desta Conferência há sete anos e 

durante este período trabalhou em prol dos assistidos residentes na Vila da Conferência de 

Nossa Senhora Auxiliadora. A Vila é constituída de onze casas, sendo a maior alugada para 

uma família, e as outras dez, menores, para assistidos do bairro Bela Vista. 

No entanto, para haver uma melhor sistematização dos dados e tendo em vista a 

dimensão desta pesquisa, optou-se por delimitar a análise de dados documentais no período 

de 1964 a 2003, período em que Belina participou ativamente do movimento vicentino na 

Conferência de São Dimas.  

A Conferência de São Dimas está localizada na Rua Joaquim Eugênio de Mesquita 

nº 140, bairro São Dimas. Belina foi a primeira mulher a participar do movimento vicentino 

nesta Conferência. Ela conta como foi a sua aproximação do movimento: 

 

Oh o Bertinho era confrade lá, logo que nós fomos para lá ele foi 
trabalhar na Conferência, mas para mulher não tinha, depois que eu 
mudei para aqui, aí as Conferências já aceitavam mulher. Quando 
aceitou mulher, aí eu falei: “Ah eu vou ser”, e comecei a ir na 
Conferência de São Dimas, aí foi e gostava muito, logo eu passei a 
presidente de Conferência, logo, não demorou não, faltou, venceu o prazo 
de uma Conferência, logo eu fui ser a presidente. Mas eu nessa coragem 
que eu tinha, via aquelas necessidades do povo, o povo pobre, aí eu 
comecei, tomei amizade com as irmãs aí do Instituto Auxiliadora, e as 
irmãs também naquela época, olhava muito a parte do povo... 
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(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 22/08/2009). 
 

 

Belina confirma em sua fala o que consta nas atas do movimento. A participação 

das mulheres na SSVP não está documentada antes de 1964. As mulheres que desejassem 

“fazer caridade” participavam da Sociedade das Damas de Caridade, criada por São 

Vicente de Paulo. Na prática, a separação entre homens e mulheres não existia, e muitos 

confrades eram auxiliados por suas esposas nas visitas aos assistidos. Os documentos da 

Conferência de São Dimas confirmam a participação das Damas de Caridade nas visitas aos 

assistidos: “Foram escaladas para visitar as assistidas M. e F. as damas.” (Idem, sessão 655, 

27 de julho de 1965, livro 6). A separação chega ao fim oficialmente em 20 de outubro de 

1967, quando as instituições são unidas na Assembleia Internacional em Paris27. 

A Associação das Damas de Caridade é uma associação civil, de natureza 

filantrópica, sem fins econômicos, de caráter educacional e de assistência social, sem 

distribuição de resultados sob qualquer forma ou modo. É formada por senhoras católicas, 

apostólicas romanas, segundo o espírito de São Vicente de Paulo, aprovadas pela Santa Sé 

para dar assistência espiritual e material aos pobres28. Antes de participar da SSVP, Belina 

já participava da Associação das Damas de Caridade. Depois da junção entre as duas 

sociedades, muitas Associações das Damas de Caridade foram extintas, inclusive na cidade 

de São João del-Rei. No entanto, a associação ainda é forte em grandes centros, como São 

Paulo e Florianópolis. Não foi possível encontrar registros desta instituição na cidade e as 

lembranças de Belina são bastante vagas quanto à sua participação nesta instituição. Disse 

ter ficado por pouco tempo no movimento e não se lembra das atividades que realizava. 

Provavelmente, as atividades eram parecidas com as da SSVP e por causa da familiaridade 

ela não consiga se lembrar. 

Além da SSVP, Belina atua hoje na Comunidade Salesiana, como cooperadora e na 

Pastoral Carcerária. Os Cooperadores Salesianos seguem as obras de Dom Bosco, 
                                                           

27
 MULHERES NA SSVP. Disponível em: <http://www.ssvpglobal.org/index.php/pt/quem-somos/68-la-

sociedad-de-san-vicente-de-paul-historia-origen-y-desarrollo-presencia-en-el-mundo.html> Acesso em 12 de 
agosto de 2010. 

28
 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE. Disponível em: <http://www.damas 

dacaridadesp.org.br/estatuto.html> Acesso em 12 de agosto de 2010. 
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trabalhando na comunidade. Já a Pastoral Carcerária é uma pastoral pertencente à Igreja 

Católica, que se reúne mensalmente para organizar a evangelização de detentos. A Pastoral 

zela pela valorização da dignidade e dos direitos humanos, apoia jurídica e socialmente 

famílias de presos e presas, realiza visitas às dependências prisionais e dialoga com a 

sociedade uma consciência coletiva comprometida com a vida. 

Logo que se mudou para a cidade, Belina e outras dez senhoras foram convocadas 

pelo Pe. Francisco Gonçalves, um dos fundadores da Igreja de Dom Bosco e primeiro 

pároco da comunidade, para organizarem o Oratório de Meninos, que consistia em educar 

aproximadamente vinte meninos do bairro, de acordo com as concepções de Dom Bosco. O 

cuidado, a atenção, o aconselhamento às crianças e a espiritualidade salesiana estavam na 

primeira pauta das atividades e orações do Oratório de Meninos. 

Outro movimento de forte atuação do casal Belina e Adalberto foi o Movimento 

Comunitário Dom Bosco, que ajudou a construir no bairro Dom Bosco um salão 

comunitário, com objetivos de ajudar a comunidade e a paróquia. O salão é hoje parte 

integrante de uma escola municipal e já serviu de espaço para aulas de culinária, costura e 

artesanatos ministradas por Belina e outras professoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Formatura do Curso de Costura do Movimento Comunitário Dom Bosco. Arquivo 

do Movimento Comunitário Dom Bosco, 1989. 

 

O marido foi o terceiro presidente do movimento e ao lado de companheiros da 

comunidade arrecadou fundos para a compra do terreno e a construção do salão. 

Atualmente o Movimento é coordenado por integrantes da comunidade e serve de espaço 
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para festas particulares, beneficentes e comunitárias, inclusive para almoços e jantares 

organizados ainda hoje por Belina, a fim de arrecadar fundos para a reforma do Santuário 

de Dom Bosco e ajudar os assistidos da SSVP.  

Ao participar ativamente de todos esses movimentos, Belina buscou fazer um 

diálogo com a sociedade e através de sua atuação adquiriu experiências de formação. Para 

tanto, esta pesquisa de cunho biográfico tenta compreender como esta mulher atribui 

sentidos ao curso da vida e como buscou no meio social a sua formação. Assim as 

pesquisas (auto) biográficas, segundo Passegi (2010, p. 112), colocam: 

 

no centro de suas inquietações (...) a pessoa humana, acreditando-se nela e 
em sua capacidade de reflexão sobre si mesma. Não se busca 
obstinadamente a “verdade objetiva”, pois se tem consciência de que a 
“realidade” passa, obrigatoriamente, pela mediação dos sistemas 
simbólicos, constitutivos do imaginário social, que é, por sua vez, 
subjetivado pelos indivíduos. 

 

Não cabe aqui a discussão entre o que é verdadeiro e o que faz parte apenas da 

imaginação, e sim a questão que perpassa todo o trabalho: quem é esta mulher? Como ela 

conseguiu um relativo “poder” dentro da comunidade em que atua? Quais foram as 

influências recebidas por ela para alcançar tantas mudanças? Para tentar evidenciar algumas 

dessas respostas, trabalhamos aqui com o conceito de “redes de sociabilidade” que, 

segundo Gomes (1993, p. 64), são entendidas assim como formando um "grupo permanente 

ou temporário, qualquer que seja seu grau de institucionalização, no qual se escolha 

participar." Os vínculos estabelecidos entre os sujeitos ajudam a entender a constituição de 

uma rede de influências recíprocas. Pode-se inferir que Belina desde muito jovem já recebia 

influências diversas para configurar uma atuação efetiva dentro da comunidade, seja pelo 

exemplo dos pais, católicos praticantes que ensinavam os filhos a rezar e a ser tementes a 

Deus, seja nas leituras feitas por ela, ainda quando criança, nos jornais trazidos pelo pai, 

sobre as festas da cidade, o aprendizado no Liceu, o convite para trabalhar no Albergue 

Santo Antônio para praticar a arte da costura e ajudar os idosos. E ainda, depois de casada, 

o marido que conheceu o movimento e vivenciava com a esposa os preceitos do mesmo.  

No entanto, é dentro do movimento que ela ganha destaque e estabelece o seu lugar 

social de líder. Os amigos são outro fator de destaque nessa trajetória e, no decorrer das 

entrevistas, Belina cita amizades com pessoas de todas as classes sociais. Esse é um aspecto 
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revelador para entender o que a levou a conseguir prestígio no meio em que atuou ao longo 

da vida. 

 

3.2 As amizades: ajudas, influências e percalços 

 

Durante a vida conhecemos pessoas e constituímos com elas relações de amizade, 

amor, companheirismo, cumplicidade ou competição, raiva, desprezo. O ser humano possui 

uma gama de sentimentos e faz deles pontes ou muros para que os outros sujeitos 

participem ou não da sua vida particular e das suas relações sociais.  

O bairro São Dimas é um dos bairros mais pobres da cidade de São João del-Rei. Na 

tradição cristã, São Dimas é protetor dos pobres agonizantes, também dos presos e 

encarcerados. Nas declarações da informante ela relata como era o bairro até duas décadas 

atrás:  

 

B – Tudo isso é da Paróquia Dom Bosco, o São Geraldo, Araçá, Bela... 
Bela Vista quase que não é, mais ou menos n/é, é... São Dimas, lá no 
Cidade Nova também, olha aquela Cidade Nova, aquilo não tinha nada, 
era tudo mato... 
 
M – Ganhou até um apelido, que acho, Vila da Miséria... 
 
B – É, era isso, olha que nome triste tinha lá. 
 
M – Tinha muita gente pobre lá... 
 
B – E com tanto terreno, a gente chegava lá, hoje você vai lá, aí meu 
Deus que maravilha, você chegava lá aquelas casinha que usava é... De 
pau-a-pique fazia, armava com pau depois fazia o barro e jogava assim 
oh, colava. As outras era de capim também, a gente achou muita casinha 
de capim, descia o capim assim oh, para baixo. Hoje não existe mais, hoje 
não existe, mas naquele tempo... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 26/03/2009). 
 
 
 

As condições sociais da população mudaram bastante ao longo dos anos, porém a 

pobreza ainda é vista por quem hoje visita o bairro. Belina reside na Bela Vista, bairro 

vizinho à Comunidade de São Dimas e para realizar o trabalho voluntário obteve ajudas 
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diversas, como de alguns prefeitos, vereadores, sargentos do exército, irmãs de caridade, 

médicos e padres. 

 

 B – Então a gente fazia assim, olha como era maravilhoso! As pessoas 
moravam na Conferência, morava, morava, a gente dava assistência e 
tudo, aquele apoio, precisava muito... O que a gente fazia, ia na 
prefeitura, pedia o prefeito, olha eu trabalhei com muito prefeito aí! 
Prefeito e padre vou te falar! [risos] Então a gente pedia, via mais ou 
menos, aquele lugar ali é da prefeitura, aí ia atrás do prefeito, era o 
vereador, sabe? E conseguia arranjar aquele pedacinho de terra. Sabe o 
que a gente fazia? Arranjava um mutirão... 
 
 
[Outro momento] B – E aí nós começamos fazia, arranjava terreno, ia na 
prefeitura, com as irmãs a gente ia, ia na prefeitura pedia o prefeito um 
pedacinho de terra, ali minha filha! Trabalhava, pedia é... arranjava um 
mutirão para dia de domingo fazer de graça, porque não podia pagar, 
saía para pedir cimento. É o que precisasse n/é, tijolos, essas coisas. Num 
instantinho a gente fazia uma casa, também não rebocava não, punha a 
laje, pronto! Vai mudar, vai mudar para lá, saía da Conferência já ia 
para casinha. Tem muitas casas minha filha, que nós fizemos isso, muita, 
muita, muita. Principalmente aquela parte do São Dimas ali, se você 
subir ali e perguntar como foi o trabalho da D. Belina naquele São 
Dimas, naquela Conferência, se você chegar lá e perguntar você tem 
informação de tudo! 
 
M – E desde que a senhora entrou, a senhora nunca mais largou. 
 
B – Nunca mais. Punha barraquinha no quartel para arranjar mais 
dinheiro, o sargento Fachini ajudava, os soldados, trazia a companhia 
para limpar os terrenos. Olha, nós fizemos casa no Senhor dos Montes, 
Lava-pé, São Dimas, é... Beira da Praia aqui em Matosinhos, é Senhor 
dos Montes, é tem o Ribeirão, tudo tem casa que nós fizemos! Sabe dia de 
domingo como é que a gente fazia?  Arranjava mantimento, pedia arroz, 
pedia as coisas e ia lá para o colégio, fazia o almoço lá. Lá nós fazia, 
arroz, tutu de feijão, é molho de cebola por cima, para pôr, carne, ia no 
açougue, pedia carne moída, aquela carne moída, levava um garrafão de 
pinga, pinga em! E aqueles homens gostava de um gole de pinga n/é, aí 
pronto! “Oh, se vocês trabalhar nós traz almoço para vocês, se vocês 
trabalhar até quatro horas nós trazemos almoço e um gole de pinga para 
vocês! Ah minha filha! Ninguém, nenhum deixava de trabalhar. Aí 
trabalhava, trabalhava mesmo, tomava aqueles copos de pinga assim oh! 
Olha! Tomava e almoçava, e vai pegar outra vez no serviço! Até quatro 
horas. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 26/03/2009). 
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Um dos amigos fiéis na construção das casas foi o sargento Fachini, na época com 

vinte e seis anos, que relata também um pouco daquele período: 

 

Fachini – Dona Belinha falou assim, foi ai que começou o negócio. 
“Fachini Conferência tem muito pobre, coisa e tal...” Mas eu tinha assim 
ideia da Conferência, mas eu não tinha essa ideia de como seria a 
Conferência, mas com ela na direção... e ela não era presidente ainda. E 
ela falou assim: “Eles tão querendo e eu estou pensando em pegar a 
presidência, você me ajuda?” Eu falei assim: “Uai, eu não sei o que eu 
posso fazer, mas se puder ajudar.” Foi ai que eu fui na Conferência, para 
poder saber como é que acontecia.  
 
[outro momento] Eu cheguei na companhia conversei com o pessoal: 
“Soldados oh, tá acontecendo isso, não é obrigado ninguém, quem tiver 
alguma experiência no ramo de construção, ou que já trabalhou de 
pedreiro, de servente, ou já mexeu numa pá, qualquer coisa, qualquer 
serviço para nós vai servir, ninguém vai receber nada, vocês estão 
sabendo que nós estamos fazendo um serviço comunitário, a ideia é 
mesmo tentar fazer alguma coisa e dar o pontapé inicial, alguém topa?” 
Ah, uma porção de gente levantou na hora lá. Aí as ferramentas as 
companhias já tem realmente n/é, reunimos as ferramentas da 
companhia, juntamos dois caminhões, enchemos de soldados e batemos 
para lá no sábado de manhã.  Aí levamos para lá o pessoal, depois que 
limpamos, arrumamos direitinho. E foi desenvolvido daquela maneira. Aí 
automaticamente fizemos as valetas, deixamos tudo pronto, depois no 
outro sábado nós fomos encher. Depois começa os movimentos para 
fazer, aí barraquinha daqui, barraquinha dali, e pede daqui, pede dali e 
fomos fazendo as casinhas. 
 
[outro momento] Era sol menina, o sol estava quente, a gente agarrou na 
pá lá para poder arrancar terra, derrubar, tirar pedra, o sol estava 
queimando, e todo mundo ia. Você sabe que soldado é malandro, não 
quer trabalhar n/é. Mas ali não, ali o pessoal trabalhou com vontade. 
Eles quiseram realmente fazer e mostraram que puderam fazer. Eu acho 
que a recompensa foi mais nossa que deles, entendeu? Os soldados saía 
de lá tudo queimado, com queimadura mesmo, mas que nada. Então o que 
eles fazia, a Dona Belinha preparava lanche, os confrades ajudavam nos 
lanches, chegava lá com lanche para o pessoal, era aquele negócio. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/12/2010). 
 

 

Além de ajudar na construção das casas, o quartel passou a ajudar também a 

comunidade na parte de alimentação. O órgão recebia recursos do governo, e o que sobrava 

era enviado para a comunidade do bairro, que na época era tida como marginalizada e vivia 

em situação de extrema pobreza, como relata ainda Fachini: 
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Era uma época muito difícil na parte da economia n/é, nós estávamos 
num período de inflação, que você piscava o olho, do dia para a noite o 
seu dinheiro valia oitenta por cento a menos. Então desemprego era 
generalizado, aquela comunidade era praticamente uma comunidade 
marginalizada, o pessoal chegava ali, quando você falava que tinha que 
subir para Bela Vista, Lava-pés, São Dimas, o pessoal arrepiava, porque 
ali realmente era tido como a margem, seria as favelas n/é. O quartel 
normalmente mandava o almoço e às vezes quando sobrava também, que 
ia para os acampamentos, esse negócios assim, e sobra comida e coisa e 
tal, quando eu estava, eu fazia parte da sessão de comando n/é, da 
companhia, aí o comandante já sabia porque ele também estava 
envolvido no projeto n/é. Aí eu virava: “Vocês não vão mandar isso aqui 
para a lavagem!” Aí ele virava falava assim: “É claro que não Fachini, 
pega a picape vai lá e distribui na comunidade.” Eu chegava lá, como é 
que eu vou distribuir alimentação na comunidade, não tem jeito n/é, 
chegava lá falava: “Dona Belinha vem cá, chama as pessoas, tá aqui as 
panelas, a senhora resolve o problema.” Ela mesma fazia. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/12/2010). 
 
 

É possível perceber que essa “rede de sociabilidade” (GOMES, 1993) constituída 

por Belina foi imprescindível para o sucesso de seu trabalho. Além de pessoas de posições 

sociais mais favorecidas, Belina também contava com a ajuda de pedreiros, carpinteiros, 

mães, donas de casa, cozinheiras e voluntários da comunidade. Os mutirões aos domingos 

organizados por ela, contavam também com a ajuda do marido, mestre na fábrica e nas 

obras das pequenas casas, companheiro fiel de caminhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto 13. Adalberto Faccion 3º Presidente do Movimento Comunitário Dom Bosco. Arquivo 
do Movimento Comunitário Dom Bosco. 
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É preciso ressaltar ainda que, após a mudança do casal para o bairro Bela Vista, 

Adalberto deixou de participar ativamente do Movimento Vicentino para atuar como 

presidente do Movimento Comunitário Dom Bosco. Adalberto foi presidente do 

Movimento Comunitário Dom Bosco por três mandatos, nos anos de 1966 a 1968, 1968 a 

1970 e 1973 a 1975.  

E dentre tantas atuações, o casal conheceu amigos que os ajudaram e alguns outros 

que não tiveram tanta cumplicidade para entender tal atuação. Belina fala sobre alguns 

obstáculos que já enfrentou e que ainda enfrenta durante o trabalho na comunidade. 

 

B – São Dimas. Lá essa senhora me convidou para ir lá... a parte de 
pobreza você vai no São Dimas, você imagina, morava aqui, aqui na Dom 
Silvério, era longe São Dimas n/é, ia a pé, não tinha ônibus, não tinha 
nada, não tinha carro, nessa época a gente não tinha carro n/é, depois é 
que o Bertinho comprou. Então minha filha, subia esse morro. Aí 
comecei, falei: “Gente...!” E eu falava na Conferência, eles me... mas eles 
falava para mim, como que eu quisesse pegar São João del-Rei inteiro, 
sabe? 
 
M – Duvidava n/é. 
 
B – Duvidava! Pegava... ria! Mas ria mesmo! “Puxa vida, a D. Belinha 
tem cadas ideias, meu Deus! Mas D. Belinha a senhora tem cada ideia!” 
Tá... mas eu vou conseguir, se Deus quiser! Eu vou conseguir! Aí minha 
filha, e faz um banheiro com muito sacrifício, fazia outro, pedia aqui, 
pedia as pessoas na rua... Quando chegou essa vez de construir, aquilo 
abriu, aquilo abriu as portas, mas abriu mesmo! 
 
 
[Outro momento] B – Até hoje ainda existe, têm pessoas, gente de perto, 
gente daqui da Paróquia fala assim comigo: “Puxa vida, ah não! Você é 
muito boba, muito boba!” “Por quê?” “Você é muito boba, ir lá no 
presídio! Fazer alguma coisa para aquele povo, aquele povo merece oh!” 
Eh... como é que fala? “Chumbinho de rato!” Olha para você ver, olha 
para você ver! “Deixa de ser boba, deixa de ser boba! Eu, com uns 
homens daqueles, fazendo o que faz aqui na rua, depois ainda tem gente 
para ir lá conversar com eles, dar conselho para eles! Ah não!” Assim 
minha filha! Assim, desse jeito! Eu falo: “Meu Deus, onde está a 
mentalidade desta pessoa! Onde está a religião? Onde está a caridade? 
Onde está a caridade? Muitos minha filha! Outros lá na igreja mesmo: 
“Deixa de ser boba! Ah você já está de idade, já está cansada, agora lá 
vai trabalhar!” Gente! Meu Deus! É tão bom você abrir para os outros! 
Você não tem dinheiro, mas você se abre n/é. Ah lá, eu falo, entrava aqui 
saía ali, deixa, finge que nem estou aí. A minha vida quem faz ela sou eu! 
Ninguém faz a minha vida e ninguém me vira, nem o meu marido 
conseguiu a me virar! Ele falava: “É muito serviço, deixa para lá.” Não! 
Ele chegava: “Você já vai sair outra vez?!”“Já, já vou sair!” 
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(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
 

 

Em muitos momentos, Belina abdicou de suas tarefas domésticas para trabalhar no 

movimento. Adalberto não permitia que Belina trabalhasse fora por ciúmes, no entanto, 

como ela conseguiu permissão para trabalhar no movimento? Ao ser indagada sobre essa 

questão, Belina mostra que adquiriu uma grande experiência e soube lidar com os 

sentimentos do marido e com os próprios sentimentos: 

 

Não, às vezes ele falava assim: “Você já vai sair outra vez! Você chegou 
agora, já vai!” Aí eu explicava, e aí chegou o ponto que eu quero falar 
com você! Eu falava: “Sabe o que é, oh eu deixei lá.” Se eu estava dando 
costura eu falava: “Oh, deixei lá as meninas, elas vão para lá porque elas 
vão terminar as costurinhas delas, elas estão aprendendo bem. Agora se 
eu não for, o que acontece, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Elas 
desanima larga para lá. O que acontece, elas não vão aprender, e eu vejo 
a boa vontade delas então eu vou.” “Ah não, então tá. Que horas você vai 
voltar?” “Eu vou lá, vou explicar direitinho, se eu puder vir mais cedo eu 
venho, se eu não puder você já está sabendo, aonde eu estou, o que eu 
estou fazendo. Fazendo isso!” Aí quando era no outro dia: “Ah tem um 
aniversário para ir, como é que nós vamos fazer, você vai para aula, 
como é que nós vamos fazer?” “Não, pode deixar, sabe o que nós vamos 
fazer? Eu vou mais cedo, eu explico para elas a costura, o bordado, o que 
fosse, a culinária. Oh eu vou mais cedo. Explico para elas, já mando falar 
que a aula vai começar mais cedo e, quando chegar quase no horário eu 
venho embora, elas termina pronto! Não falho a aula e nós não falhamos 
do aniversário, tá bom!” “Se dá tempo de você chegar!” “Não, pode 
deixar que eu vou mais cedo.” Às vezes era uma hora antes sabe. E assim 
foi o tempo todo. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 

 

É possível inferir que Belina tenha aprendido também com as histórias da mãe e da 

avó, principalmente com relação a saber viver em matrimônio e é com prazer que ela relata 

suas memórias, ao mesmo tempo que ensina através de exemplos: 

 

“Casamento não é difícil, você pode casar com o homem mais bravo que 
for!” Mas ela [a avó] com carinho, ela conseguia tudo que queria, com 
carinho, com jeito. Não falava naquele tempo carinho não, com jeito. Aí 
ela contava: “Oh só de você passar a mão, oh tá nervoso, só você vim 
passar aquela mão assim, bem de levinho na mão dele, pronto! 
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(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
 

Carinho e amor são sentimentos que não podem faltar em nenhum tipo de relação, 

além da paciência, que é adquirida com a prática. Entre outros ensinamentos, Belina afirma 

ser imprescindível a boa convivência com todos, independentemente de diferenças, credos, 

ou pensamentos. Mas nem sempre a vida foi fácil, e por muitas vezes a inveja falou mais 

forte, o ciúme se fez presente e as brigas foram certas. 

 

B – Porque já aconteceu comigo! Sabe o que aconteceu comigo? 
Aconteceu comigo um caso tão importante, que vocês não queiram saber! 
Não sei se vai dar para mim falar aí com você. Eu tinha uma família, 
muito pobre, mas uma família pobre, pobre, pobre mesmo! E naquela 
época eu também não tinha, não tinha não, vivia apertada, porque o meu 
marido ganhava pouco, e não dava para você ajudar ninguém. Mas eu 
falei: “Ah Meu Deus eu não aguento ver essa família!” Tirava do que eu 
tinha em casa, os mantimentos que eu tinha, levava para aquela família, 
escondido do marido n/é, porque não era possível. Aí levava para eles. Aí 
as crianças comiam, eu ficava feliz da vida! Voltava. Quando era dali uns 
dias, ia lá, não é que pedisse não! Eu ia lá, as crianças doida num 
pedacinho de pão, não tinha. Às vezes ela [a mãe das crianças] fechava a 
frente, porque outra criança estava comendo pão, e para a criança não 
aguar, ela fechava. Eu via aquilo, eu ficava muito impressionada! “Meu 
Deus do Céu!” Aí foi, mas olha, eu tive uma amiga, uma mulher, parece 
que era minha amiga, mas não era. Que chegou perto do meu marido e 
falou assim: “Desse jeito você não vive nunca!” “Por quê?” “Porque, 
olha, sua mulher, você sai para trabalhar, sua mulher arranja, arruma 
umas sacolas e vai levar para aquela família, aquela família, uma família 
que o marido tinha ido embora e tinha deixado ela com as crianças, se 
ela...” Ele não falava nada. Mas ele foi observando, foi observando, 
sabe? Quando foi um dia ele falou: “Olha, não é possível! Agora outras 
pessoas que ajuda!” Mas eu falei: “Como que você pode saber disso? 
Não... “Ih, isso aqui oh, já tem muito tempo! E agora outro vizinho, outra 
família, que vai fazer o que você faz.” Aí eu fiquei tão nervosa boba! 
Fiquei tão nervosa, falei assim: “Oh meu Deus, mas quem que te falou?” 
Aí ele contou, quem era que tinha contado para ele n/é. E ele ainda falou: 
“É sua amiga!” E contou quem era. 
 
 
[outro momento] B - Eu trabalhava, estava trabalhando nas barraquinhas 
do Albergue Santo Antônio, aí era o mês inteiro, não era dez dias não, o 
mês inteirinho. Fazer pastel todo dia, você preparar, você pedir, era o 
mês inteiro, o Albergue naquele tempo minha filha, precisava demais! 
Quando foi esse dia, eu tinha ido na Colônia para aplicar injeção no meu 
pai, que ele estava doente. Tinha tudo eh, equizema nas pernas, estava 
todo cheio de equizema, e tinha que tomar injeção na veia, a injeção era 
enorme assim, naquele tempo os aparelhos não é igual hoje, essa beleza 
que tem hoje não, descartável, joga fora n/é. Naquele tempo, você tinha 
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que ferver o estojo, deixar ferver muito, muito, muito, para depois esperar 
esfriar, bem frio, para depois você por... Então tinha que esperar esfriar o 
estojo para você aplicar a injeção. Nesse dia, que eu tinha ido na Colônia 
aplicar injeção no meu pai... fui lá apliquei, acabei de aplicar deixei lá, já 
estava na hora do trem. Vim numa barreira, que tinha lá uma barreira 
que era horrível, até chegar no ponto de pegar o trem para vir embora. E 
era dia da barraquinha, olha para você ver! Falei: “Ah meu Deus, 
quando eu chegar lá, ih meu Deus, eu ainda tenho que chegar em casa...” 
Era seis e meia da tarde. “Eu tenho que chegar em casa, ainda tenho que 
tomar banho, ainda tenho que afogar a carne do pastel, a carne moída 
que estava na geladeira...” Muito apavorada, cheguei em casa afoguei 
aquela carne correndo, correndo. Falei: “Ah o Bertinho deve estar lá 
nervoso comigo! Onde é que eu estou até essa hora!” Aí afoguei a carne, 
ainda estava com água, nem esperei secar não. Estava faltando quinze 
para a sete, e sete horas começava as barraquinhas. Quando eu chego... 
aí que eu vou subindo, passo ali, para cima da minha casa morava o Z., 
um que tinha a mãe dele que chamava Dona A., e a mãe dele era muito 
doente. E ele estava na porta, me esperando assim sabe, falou: “Oh D. 
Belina, estou esperando a senhora passar aqui, a senhora hoje está 
demorando, sabe o que é, eu levei a minha mãe no médico, e o médico 
receitou uma injeção para tomar, mas tem que ser agora, pediu que tem 
que ser agora! Agora, logo que eu chegasse em casa, a senhora podia 
aplicar?” Só pensei assim comigo: “Ah meu Deus, será que o Bertinho 
deve estar já... mas como que eu vou falar não! Não tem jeito não!” E pus 
a vasilha de carne lá em cima da mesa, e me dá o estojo, pus para ferver 
ali no fogão n/é, e me dá a injeção para ver, quando eu olho, minha filha! 
Uma injeção de vinte e cinco centímetros! Oh era desse tamanho! Na 
veia, na veia eh! E estava escrito assim oh, aplicar lentamente, muito 
lento! Eu só olhei assim, falei: “Ah meu Deus do céu, mais essa para 
mim!” 
 
M - Já estava atrasada. 
 
B – Já estava muito atrasada. Peguei, fiz minha filha! Apliquei, abri, 
fechei o estojo, falei: “Oh você guarda aí que eu já estou muito 
atrasada!” E fui embora para barraca. Quando eu cheguei lá, mas o 
Bertinho fez uma... não respeitou ninguém! Ninguém que estava lá. Só 
assim: “Não estou falando, olha que mulher sem responsabilidade!” Nem 
esperou a gente falar o que atrasou, o que tinha acontecido n/é. Eu já 
estava... “Agora vou chegar lá, vou explicar para ele o que atrasou, que o 
pessoal lá está me esperando”. Porque enquanto a gente não chegava 
não tinha nada. Aí ele já entrou, mas já entrou naquela grosseria. 
“MULHER SEM RESPONSABILIDADE, MULHER QUANDO NÃO TEM 
RESPONSABILIDADE É ASSIM MESMO! OLHA GENTE, OLHA SE 
ISSO É HORA DE CHEGAR!” Mas ele falou tanto, que eu não tive jeito 
de falar nenhuma palavra, não dava para você falar. Eu me lembro que 
eu peguei a carne joguei assim oh, lá em cima da mesa, e oh... voltei para 
trás! Falei: “Nunca mais, nunca mais volto nessa barraca! Nunca mais 
eu volto nessa barraca!” Vim embora, vim embora mesmo! E eles ficaram 
lá, como é que ia fazer, como é que não ia fazer! Eu vim embora, mas eu 
fiquei tão chateada, que eu falei: “Nunca mais vou mexer com coisa 
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nenhuma, não vou ajudar ninguém, não vou fazer mais nada!” E fiquei, 
naquele dia não fui, não fui no outro, no outro... Você acredita que 
parece que era uma coisa que me atentava tanto, e que falava assim, você 
não quer trabalhar nessas barracas não trabalha, mas que você vai 
deixar de ser a pessoa que você é! Não, vai deixar não!  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010). 
 
 

As amizades foram o ponto de apoio, afinal sem a colaboração de outras pessoas 

nada teria acontecido. Muitos ajudaram e muitos prejudicaram, Belina aprendeu a lidar com 

esses sentimentos e superou as dificuldades para ajudar a comunidade. Foi chamada de 

boba, irresponsável, vergonhosa. Aos olhos dos outros, somos o que eles veem, no entanto 

nos formamos pelo que realmente somos e pelo que nos mostramos ser. As redes de 

sociabilidade foram imprescindíveis nas aprendizagens e nos auxílios e permitiram a 

formação desta mulher e das várias faces do sujeito autônomo e social. 

 

3.3 A construção das casas, presidência e atuação 

 

Belina atua oficialmente na SSVP, de acordo com as atas da Conferência de São 

Dimas, desde 29 de março de 1966: “Nossa Conferência recebe hoje duas vicentinas Belina 

Longatti e M. A.” (ATA DA CONFERÊNCIA DE SÃO DIMAS, sessão 690, 29 de março 

de 1966, livro 6). A partir desta data, Belina torna-se consócia no movimento e permanece 

atuante até os dias de hoje, ou seja, são quarenta e cinco anos de participação na SSVP, 

sendo trinta e nove na Conferência de São Dimas e seis anos na Conferência de Nossa 

Senhora Auxiliadora. Durante o período de 18 de abril de 1972 a 10 de fevereiro de 1976 

ela permaneceu afastada do movimento; neste período ela e o marido ajudavam na 

construção do Comunitário Dom Bosco.  

 

“Foi concedida licença à vicentina Belina L. Faccion por motivo 
justo.” (Idem, sessão 1006, 18 de abril de 1972, livro 9) 
 
“Voltou a frequentar as reuniões da Conferência a Srª Belina 
Longatti Faccion a tempos afastada por outros afazeres, 
apresentando as sitas O. B. A. e Y. A. M. que pretendem fazer parte 
em nossa Conferência (...)". Além de D. Belina voltar a fazer parte 
do Movimento Vicentino ela apresentou mais duas pessoas para 
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participarem também do Movimento. (Idem, sessão 1205, 10 de 
fevereiro de 1976, livro 11). 
 
 

Em 29 de setembro de 1980, como a mesa administrativa da Conferência estava 

incompleta, faltando um segundo vice-presidente, Belina assume o cargo e passa a presidir 

algumas reuniões na ausência do presidente: “Como a mesa diretora não estava completa 

foi escalada para ser segunda vice-presidente, Belina L. Faccion” (Idem, sessão 1447, 29 de 

setembro de 1980, livro 12). E oficialmente, no dia 1º de março de 1982, Belina é eleita 

vice-presidente da Conferência de São Dimas: “Reunião extraordinária para fazer a eleição 

da nova presidência da Conferência de São Dimas, onde A. R. é eleito presidente e D. 

Belina foi eleita vice-presidente.” (Idem, sessão 1521, 1º de março de 1982, livro 12). A 

partir deste período Belina começa a atuar mais ativamente no movimento, promovendo 

barraquinhas, bazares da pechincha, vísporas, almoços, entre outras promoções, para 

angariar donativos e conseguir juntar algum dinheiro para a construção e reforma das casas 

da Vila da Conferência de São Dimas. 

 

"Foi marcado um bazar da pechincha pela vicentina Belina Longatti 
Faccion para domingo, dia 07 a partir das 8h no Comunitário Dom 
Bosco.” (Idem, sessão 1556, 1º de novembro de 1982, livro 12). 
 
"No próximo dia 19, domingo às 13h no Centro Comunitário Dom Bosco 
será servido um almoço em benefício das obras da Conferência 
organizado pela vicentina Belina, o preço da refeição será de Cr$500,00 
por pessoa.” (Idem, sessão 1562, 13 de dezembro de 1982, livro 12). 
 
“A vice-presidente Belina L. Faccion pediu todas as vicentinas para ajudar 
no bazar da pechincha, que será realizado no próximo domingo dia 15 à 
partir das 8h.” (Idem, sessão 1631, 09 de abril de 1984, livro 13).  
 
“O víspora que foi feito em benefício das obras da Conferência rendeu-se 
a importância de Cr$100.000,00.” (Idem, sessão 1656, 1º de outubro de 
1984, livro 13). 
 
“Ficou resolvido que no próximo dia 09 de dezembro haverá um bazar da 
pechincha em benefício das obras da Conferência.” (Idem, sessão 1663, 
19 de novembro de 1984, livro 13). 
 
“A vicentina Belina L. Faccion trouxe ao conhecimento da Conferência 
que o bazar em benefício da mesma será realizado no próximo domingo 
dia 14 vindouro, pediu a cooperação de todos, o bazar será no salão 
paroquial ou mesmo no pátio da matriz.” (Idem, sessão 1682, 1º de abril 
de 1985, livro 13). 
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Na sessão eleitoral do dia quinze de abril de 1985, Belina é então, eleita a presidente 

da Conferência de São Dimas e passa a ter maior autonomia para trabalhar em prol dos 

assistidos. Belina permanece na presidência até a data de oito de julho de 1991, quando 

depois de dois mandatos seguidos foi substituída. Durante seis anos, Belina ajudou a mudar 

a realidade de muitos assistidos. Numa das visitas que fizemos juntas à Conferência de São 

Dimas, ela mostrou as casas que foram construídas naquela época e mais algumas para cuja 

construção ela ainda se lembra de ter colaborado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 14. Vista externa da Vila da Conferência de São Dimas. Foto: Michele Longatti 
Fernandes, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Vista interna lado direito da Vila da Conferência de São Dimas. Foto: Michele 
Longatti Fernandes, 2010. 
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Foto 16. Vista interna lado esquerdo da Vila da Conferência de São Dimas. Foto: Michele 
Longatti Fernandes, 2010. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Foto montagem algumas das casas que Belina ajudou a construir. Foto: Michele 
Longatti Fernandes, 2010. 
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Como se pode perceber, as casas são simples e inacabadas; segundo Belina, 

algumas continuam da mesma maneira como ficaram quando foram construídas, mas outras 

já sofreram modificações. Todas as casas que estão nas imagens estão localizadas na região 

do bairro de São Dimas.  

Durante a pesquisa perguntei a Belina se ela havia guardado alguma lembrança 

material daqueles seis anos em que ela foi presidenta da Conferência de São Dimas, fotos, 

cartas, documentos ou mesmo objetos que significassem registros daquele período. E para 

minha surpresa ela contou-me uma triste história:  

 

B – Minha filha! Mas eu tinha um álbum que você precisa de ver! Com 
todo o trabalho, ah se eu tivesse ele hoje! Sabe o que aconteceu? 
 
M – Um álbum de fotos? 
 
B – De fotos, de todo o trabalho, de luta. Mas teve uma reunião no 
quartel, e o comandante pediu, “Dona Belina a senhora deixa esse álbum 
aqui comigo? Que isso aí é muito importante para mim, eu vou levar.” 
Não sei, num lugar, e é um lugar fora, que também precisava desse 
Movimento. Aí entreguei para ele, mas aconteceu um desastre na viagem 
dele e ele machucou muito foi para o hospital e ficou aquilo tudo lá, 
estava chovendo e eles juntaram aquilo tudo e...  desapareceu com o 
álbum, mas um álbum que tinha tudo, tinha São Dimas, São Geraldo, 
Araçá, Senhor dos Montes, é qual outro lugar que tinha também, Senhor 
dos Montes, aqui... São Dimas, São Dimas tinha mais de dez casas, tudo 
em construção, tudo... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 27/04/2010). 
 

 

Durante as conversas Belina também informou que saíram algumas matérias em 

jornais da região, mas que em nenhum momento ela pensou que esses recortes seriam 

importantes, por isso nada foi guardado. De acordo com Marques (2003, p. 149), muitos 

escritores modernos têm “uma clara intenção autobiográfica, voltada especialmente para os 

aspectos intelectuais e culturais de sua trajetória de vida.” Os arquivos são marcados por 

uma intencionalidade, geralmente as pessoas guardam o que consideram significativo para 

suas vidas e talvez para a vida de outras pessoas na posteridade, mas apenas quem tem algo 

a dizer, que se considera importante e tem as devidas informações é que trabalha este 

aspecto (bio)gráfico subjetivo. As fotos retratavam momentos marcantes na vida das 

pessoas da Comunidade de São Dimas e também na vida de Belina, até certo tempo elas 
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foram preservadas, mas acabaram se perdendo e não podem mais revelar o passado. Os 

recortes de jornais não foram conservados, não foram considerados artigos de valor para a 

memória de Belina e de seus trabalhos, e assim apenas os documentos oficiais retratam essa 

história, aliás, muito restritamente. Resta apenas a oralidade, a memória, repleta de lacunas 

e possibilidades. Talvez Belina não tenha conseguido perceber naquele momento a 

significação de certos papéis, e acabou por não arquivar a própria vida, como fazem os 

escritores estudados por Marques (2003, p.150):  

 

“Ao recorrer a práticas inúmeras de arquivamento de seus papéis, 
documentos e materiais, organizando-os e intencionando-os de certo 
modo, o escritor realiza uma segunda operação inerente à primeira: ele 
também se arquiva.” 

 

As atas registram um período de muitas atividades na Conferência de São Dimas e 

marcam a construção das casas para os assistidos. É interessante perceber que durante a 

vice-presidência e a presidência de Belina as atividades e trabalhos voluntários são 

intensos, diferentemente de quando ela estava afastada ou apenas atuando como consócia 

no movimento, como pode ser comprovado nas atas: 

 

 “A vicentina Belina L. Faccion recebeu do Sr. J. A. E. cinco cobertores 
para serem distribuídos aos socorridos (...) A nossa presidente pediu para 
que todos os confrades e vicentinas cooperem nos próximos dias 28-29-30 
no movimento das barraquinhas que será organizadas em frente a 
residência dela com objetivo de angariar donativos para a pintura e 
limpeza das casas da vila da Conferência.” (Idem, sessão 1693, 17 de 
junho 1985, livro 13). 
 
“No próximo mês dia 15 será realizado um bazar em benefício das obras 
da Conferência, a presidente pediu a todos os confrades e vicentinas para 
angariar donativos em roupas para o mesmo.” (Idem, sessão 1701, 12 de 
agosto de 1985, livro 13). 
 
“A presidente pediu a todos para ajudar num café que ela servirá no dia 25 
de dezembro.” (Idem, sessão 1717, 02 de dezembro de 1985, livro 13) 
 
“A presidente pediu a cooperação de todos para o bazar do dia 15.” (Idem, 
sessão 1718, 09 de dezembro de 1985, livro 13). 
 
“A presidente pediu cooperação de todos para a realização de um bazar no 
domingo dia 16.” (Idem, sessão 1731, 10 de março de 1986, livro 13). 
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“Realização de um bingo.” (Idem, sessão 1738, 28 de abril de 1986, livro 
13). 
 
“A presidente da Conferência trouxe ao conhecimento da mesma que nos 
próximos dias 27 e 28 irá promover uma barraquinha no Quartel em 
benefício das obras da Conferência, o material a ser gasto ficou a cargo de 
todos os confrades e vicentinas e pediu também a cooperação de todos 
para ajudarem nas barraquinhas.” (Idem, sessão 1745, 16 de junho de 
1986, livro 13). 
 
“No próximo dia 26 haverá uma víspora na Capela São Cristóvão e no dia 
22 de novembro haverá um bingo no Colégio São João.” (Idem, sessão 
1762, 13 de outubro de 1986, livro 13). 
 
“A presidente pediu cooperação de todos para a víspora do dia 28.” (Idem, 
sessão 1764, 27 de outubro de 1986, livro 13). 
 
“A presidente pediu cooperação de todos para o bingo do dia 22.” (Idem, 
sessão 1767, 17 de novembro de 1986, livro 13). 
 
“Dia 20 acontecerá um bazar da pechincha e a presidente pediu a 
colaboração de todos.” (Idem, sessão 1783, 09 de março de 1987, livro 
13). 
 
“Foi discutido e explanado assunto com referência as construções das 
casas e também barraquinha no quartel e o bingo do dia 11.” (Idem, 
sessão 1799, 29 de junho de 1987, livro 13). 
 
“A Conferência está engordando três porquinhos, no qual um já está no 
ponto de matar, Belina pediu colaboração de todos para ajudar e com ele 
faremos uma feijoada para conseguir ajuda para construção das casas.” 
(Idem, sessão 1811, 21 de setembro de 1987, livro 13). 
 
“Pediu colaboração para fazer um bazar que será dia 14 às 14h no 
Movimento Comunitário Dom Bosco.” (Idem, sessão 1813, 05 de outubro 
de 1987, livro 13). 
 
“A presidente trouxe ao conhecimento de todos os confrades que no 
próximo dia 20 de março irá promover um almoço para angariar donativos 
para a obra da Conferência e pediu a cooperação de todos.” (Idem, sessão 
1833, 22 de fevereiro de 1988, livro 13). 
 
“Na próxima sexta-feira dia 20 a presidente irá promover um movimento 
de barraquinhas ao lado do Colégio São João a fim de angariar donativos 
para as obras da Conferência, as barraquinhas funcionaram sexta, sábado 
e domingo, espera-se a colaboração de todos, principalmente na 
montagem das barracas, que será quinta-feira à tarde.” (Idem, sessão 
1845, 16 de maio de 1988, livro 13). 
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“Dia 01 e 02 de julho haverá barraquinha no Regimento Tiradentes em 
benefício da Conferência, a presidente pede cooperação de todos.” (Idem, 
sessão 1850, 20 de junho de 1988, livro 13). 
 
“No próximo dia 14 de agosto a Conferência fará realizar um almoço para 
angariar donativos para a manutenção das obras. O preço do ingresso será 
de Cr$300,00. O material para este almoço será doado pelos confrades e 
consócias.” (Idem, sessão 1855, 25 de julho de 1988, livro 14). 
 
“Ficou combinado na sessão em fazer promoção de um forró para angariar 
donativos para a Conferência.” (Idem, sessão 1869, 31 de outubro de 
1988, livro 14). 
 
“A presidente trouxe ao conhecimento da Conferência que as 
barraquinhas no Regimento Tiradentes será nos próximos dias 08 e 09 do 
próximo mês de julho, ela conta com a cooperação de todos.” (Idem, 
sessão 1900, 05 de junho de 1989, livro 14). 
 
“D. Belina fará um bazar na próxima sexta-feira, 09 de novembro para 
angariar donativos que serão empregados nos consertos das casas da 
Vila.” (Idem, sessão 1920, 23 de outubro de 1989, livro 14). 
 
“A presidente avisou a todos os confrades e consócias que na próxima 
quinta-feira dia 17 haverá um bazar em benefício da Conferência.” (Idem, 
sessão 1949, 14 de maio de 1990, livro 14). 
 
“As barraquinhas que foram realizadas no Batalhão Tiradentes nos dias 29 
e 30 do mês passado deu bom resultado, a presidente agradeceu as pessoas 
que cooperaram, e pediu que o secretário fizesse uma carta agradecendo o 
pessoal do Quartel que trabalharam também no mesmo sentido. Esta renda 
é para comprar os materiais para a construção do barraco da socorrida 
C.V., mas a Conferência deverá fiscalizar como está sendo feito o 
serviço.” (Idem, sessão 1956, 02 de junho de 1990, livro 14). 

 

Após seis anos de atividades intensas, Belina deixou a presidência da Conferência 

de São Dimas. É possível perceber que as atividades para arrecadar fundos eram sempre 

variadas, como bingos, almoços, barraquinhas, forrós, vísporas e festas. Belina organizava 

e pedia donativos na comunidade; o material que ganhava era reinvestido em dinheiro para 

a compra de material de construção, assim ela conseguiu construir oito casas dentro da Vila 

da Conferência e auxiliar na construção de mais dezoito pequenas casas na comunidade. 

Muitos dos chamados socorridos conseguiram ajuda para construírem suas próprias casas, 

para então deixar a Vila, que era uma moradia provisória. Com a ajuda de outras pessoas, 

como os próprios vicentinos e assistidos, a Vila da Conferência de São Dimas hoje abriga 

doze famílias carentes que não têm onde morar. Nem todas as casas têm banheiro, mas 
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existem três banheiros comunitários no pátio e uma lavanderia, onde os socorridos, hoje 

chamados de assistidos, de acordo com a nova regra da (SSVP, 2007), podem viver mais 

dignamente. 

Mas, para além do auxílio material, a presidente Belina também buscava auxiliar os 

socorridos como podia, e liderava com sabedoria. Discutia as propostas em conjunto, 

trocava ideias e aceitava a opinião de outros vicentinos. Em muitas sessões, ela transmitia 

aos vicentinos seus desejos de mudança e a busca pela harmonia entre todos, sempre 

seguindo os preceitos da Igreja Católica e os ensinamentos de Cristo. 

 

“A presidente organizou um mutirão para construção de casas para os 
pobres.” (Idem, sessão 1722, 06 de janeiro de 1986, livro 13). 
 
“D. Belina convidou a todos para uma missa em frente à casa dela.” 
(Idem, sessão 1742, 27 de maio de 1986, livro 13).  
 
“A presidente falou sobre o trabalho, falou-se sobre as dificuldades de 
pedreiro, mas o que se nota é que todos os confrades estão empenhando a 
ajudar, confiando na bondade de nosso patrono São Vicente de Paulo e 
São Dimas.” (Idem, sessão 1802, de 22 de julho de 1987, livro 13). 
 
“Os confrades A. e F.D. participaram da Assembleia e gostaram muito, 
disseram que o Padre elogiou o trabalho dos vicentinos e dando ideias 
para que o trabalho não se disperse, pois do jeito que as coisas vão, as 
dificuldades da vida, a tendência é aumentar os pobres. Com o trabalho 
das novas casas, nós estávamos medindo nosso dinheiro, mais Belina 
disse que a gente juntos vamos fazer uns trabalhos para conseguir com a 
ajuda de nosso patrono São Dimas. (Idem, 1806, 17 de agosto de 1987, 
livro 13). 
 
“Belina disse que na Conferência não existe presidente ou confrade, que 
todos tem direito de falar e optar. Falou-se também das dificuldades que 
nós estamos de dinheiro, para terminar nossas casas.” (Idem, sessão 1810, 
14 de setembro de 1987, livro 13). 
 
A presidente disse que a Conferência de São Dimas fechou o ano de 1987 
com chave de ouro, com garra e boa vontade de todos e com a ajuda de 
pessoas caridosas, conseguiu-se valorizar o patrimônio da mesma com as 
construções de mais casas para que seja abrigada pessoas verdadeiramente 
desprotegidas da sorte. (Idem, sessão 1825, 28 de dezembro de 1987, livro 
13).  
 
“Foi realizado um almoço de confraternização para os socorridos.” (Idem, 
sessão 2000, 06 de maio de 1991, livro 15). 
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O trabalho voluntário consistia em melhorar a vida das pessoas para além da 

questão financeira. Belina ministrou cursos de costura no salão da Conferência e ensinou às 

mulheres uma profissão, para que elas pudessem se autossustentar e sustentar suas famílias. 

Ela também promovia almoços em prol da confraternização, para que todos pudessem se 

sentir acolhidos, ajudando a dar esperança aos mais carentes. No entanto, ela não fez nada 

sozinha, com o apoio de outras pessoas é que ela conseguiu construir as casas, entre essas 

pessoas a Ir. Inez, já falecida. A Irmã Inez era salesiana e logo que chegou da Holanda se 

sensibilizou com o trabalho de Belina e ofereceu seu apoio.  

Em vinte de fevereiro de 1995, Belina retorna à presidência da Conferência de São 

Dimas para cumprir mais um mandato de três anos, retoma também seus trabalhos de 

construção das casas com auxílio dos outros vicentinos. Encerra seu mandato na sessão 

2365 de 04 de maio de 1998, mas permanece como vice-presidente na mesa administrativa 

até 23 de junho de 2003, quando pede sua transferência para a Conferência de Nossa 

Senhora Auxiliadora, localizada no bairro Bela Vista. Belina foi consócia ativa na 

Conferência de São Dimas durante trinta e sete anos e três meses; em todos esses anos foi 

presidente três vezes e vice-presidente quatro vezes, permanecendo na mesa administrativa 

do movimento um total de dezenove anos e dois meses.  

Foram quase vinte anos de trabalho contínuo, e muitas histórias marcaram essa 

trajetória. A ajuda dos amigos com certeza foi indispensável para o sucesso da obra, Belina 

relata momentos de desânimo e quase desistência, o apoio nem sempre era sincero e muitas 

pessoas duvidavam dos planos dela, mas com fé e persistência ela afirma ter conseguido. 

 

Naquele tempo, nessa cidade não existia água. O que aconteceu! Falei: 
“Gente, como que nós vamos fazer? Construir sem água! O que aquele 
povo vai fazer!” Aí pensamos em construir uma cisterna. Aí eles falaram 
comigo assim: “Como a senhora vai construir uma cisterna no morro?” 
Porque aqui é morro n/é, aqui é alto. “Não tem jeito.” Mas eu disse 
assim: “Eu vou tentar, eu vou perfurar.” Então tá, fui lá na Vila onde 
você mora, tinha um tal de Seu Domingos, que furava cisterna. Sr. 
Domingos, vai escutando a história. Aí fui lá, falei com ele assim: “Sr. 
Domingos o senhor acha que tem água?” “Depende da sorte, a senhora 
quer começar?” “Então vamos começar!” Ele muito animado, veio para 
cá, começou! Começou, trouxe o ajudante dele, e começou, começou, 
começou, mas nada de dar água! Aquilo saía limpinho de terra! Aí ele 
falou: “Ih Dona Belinha, não tem jeito, a gente não está conseguindo, 
como que nós vamos fazer!” “Quantos metros já têm?” Ele falou: “Olha, 
já está em vinte e cinco metros, não tem nem sinal de água!” E o Bertinho 
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meu marido, me xingando muito porque... “Você é louca! Você já viu! 
Você fica gastando, preocupada, não vai dar água, porque no morro não 
tem jeito de dar água, você larga isso para lá!” Mas tinha uma coisa 
dentro de mim que falava assim: “Não, mais um pouco, mais um pouco, 
tenta mais!” Aí eu falava: “Seu Domingos essa semana só, até essa 
semana.” Quando ele ia medir... “Olha já está em vinte e oito metros, 
não tem água! Tá difícil!” “Meu Deus, que eu faço?” Aí eu fiquei nesse 
vou conseguir ou não. Aí peguei falei assim: “Oh Seu Domingos esta é a 
última semana, essa semana que o senhor vai trabalhar é a última, última 
semana, se dá deu, se não dar...” Começou ele a semana, hora que 
chegou na sexta-feira, na quinta-feira, é não na sexta-feira. Na quinta-
feira eu vim aqui a tarde ele falou assim: “Não tem nada Dona Belinha, 
não tem! Só sai seco!” Mostrou para mim a terra que ele tirou. Peguei 
falei: “Então o senhor trabalha mais amanhã, porque amanhã é sexta-
feira ai a gente faz a semana toda, sabe?” Ele falou: “Então tá! Amanhã 
eu volto.” Aí começou, começou, minha filha! Naquele dia, naquele resto 
de semana que ele trabalhou foi aos trinta e dois metros, trinta e dois 
metros. Quando ele está lá tirando a terra, minha filha, que ele ranca 
uma pedra que estava assim ao lado, junto uma pedra... mas a água veio 
que quase afogou ele! Chegou na cintura dele! Ele gritou para o servente 
dele puxar a corda para ele subir n/é. Quando ele chegou lá em cima ele 
chegou molhado. Ele na mesma hora ligou para mim vir aqui. Eu não 
sabia que tinha acontecido alguma coisa, quando eu chego aqui, minha 
filha! Meia cisterna de água! A água vinha que era uma beleza! 
Colocamos a bomba, minha filha, abasteceu essas casas tudo aqui com 
água da cisterna. Depois passado, a FUNREI29 pega, fura um poço 
artesiano aqui, acabou! Nunca mais passou falta de água! Não é uma 
graça! No último dia! Eu já não tinha mais ânimo, quando apareceu a 
água. Foi uma benção! Uma coisa muito boa! 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 07/09/2010). 

 

Durante os anos de trabalho na Conferência ela viu falecer dois irmãos, a mãe e o 

esposo, mas mesmo em momentos tão tristes não parou de trabalhar para ajudar os mais 

necessitados, acreditou que por meio do aprendizado e da persistência poderia conseguir e 

poderia mostrar as outras pessoas que tudo pode ser feito com união e muita luta. Relatou 

que aos domingos convidava algumas crianças e pessoas do bairro para catar pedras no alto 

do morro e trazer para as construções, o que já era uma forma de economizar. As mulheres 

aprenderam com ela um pouco de costura e uma dose de paciência. Na ata da sessão 2402 

de 18 de janeiro de 1999, os confrades e consócias registram uma nota enfatizando a ajuda 

que os trabalhos de Belina representavam para a Conferência e as pessoas da comunidade: 

                                                           

29
 FUNREI – Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, a instituição adquiriu o nome de 

Universidade Federal de São João del-Rei em 2007 após vinte anos de funcionamento. 
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“Agora vamos falar de um grande trabalho que vem realizando em nossa 
Conferência pela nossa vice-presidente Belina L. Faccion com as aulas de 
escolinha que funciona toda semana, que vem fazendo um grande bem 
não só a nossa Conferência com os socorridos, as mocinhas e também 
senhoras e moças de fora da Vila da Conferência, senhoras que nunca 
tinha pegado em máquina, hoje já está mexendo bem com a máquina de 
costura, aula de bordado dada por outra professora.” (Idem, sessão 2402, 
18 de janeiro de 1999, livro 19). 

 

Naquele período Belina também conciliava outras atividades. Além dos cursos de 

costura na Conferência, ministrava aulas no Comunitário Dom Bosco e em outras cidades, 

como Ipatinga e Mesquita, além de continuar como presidente do Movimento Vicentino. 

Gostava também de organizar almoços de confraternização para que todos pudessem estar 

unidos. Num desses almoços ela foi surpreendida com uma homenagem promovida pelos 

socorridos da Conferência de São Dimas, em agradecimento por todo trabalho realizado por 

ela durante anos de presidência. 

 

“A Belina e todas suas companheiras promoveu uma das maiores festas da 
nossa história na Conferência de São Dimas, festa que recebemos vários 
amigos da Belina que veio festejar com nós. O nosso jantar que foi muito 
importante que se nós já éramos unidos seremos sempre e mais, foi 
distribuído muitos presentes com nossas crianças e com todos adultos.” 
(Idem, sessão 2450, 20 de dezembro de 1999, livro 20) 

 

“A sessão atrasou trinta minutos por motivo, os socorridos, que moram na 
nossa Vila, fizeram uma homenagem a D. Belina, neste Natal e fizeram 
uma apresentação, eles mesmos que foram os figurantes (...) os socorridos 
ofereceram um presente a Belina, ela fez um agradecimento dizendo que 
não precisava de fazer tudo isto para ela, porque ela faz por amor aos 
pobres da Conferência. (...) Foi lido um cartão para Belina de todos os 
confrades e consócias, desejando Boas Festas.” (Idem, sessão 2346, 22 de 
dezembro de 1997, livro 18). 

 

Parece bem claro que Belina sempre trabalhou com amor e dedicação; 

independentemente das dificuldades, ela soube prosperar e continuar lutando. Destarte, suas 

atividades sociais ganharam destaque na comunidade e ela é reconhecida quando anda pelas 

ruas do bairro, legitimando suas ações e constituindo uma trajetória de significância 

paradigmática (ELIAS, 1995). Carinhosamente chamada de Dona Belinha, sente-se à 

vontade em continuar trabalhando; ainda hoje promove barraquinhas e almoços 
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beneficentes, além de bazares e bingos, meios facilitadores para fazer com que as pessoas 

ajudem direta ou indiretamente as outras. Com forte desejo de aprendizagem, ela declarou 

em uma das entrevistas: “(...) E tudo que eu sabia eu passava para os outros. Nada que eu 

falava assim: Eu aprendi isso e não quero passar. Não, eu tinha prazer, eu sempre tive 

prazer em ensinar”. (DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 

Aprender e ensinar, o sonho de ser professora permaneceu e acabou sendo realizado, de 

uma forma diferente, porém real. 

 

3.4 Os sujeitos, as histórias e a vida 

 

Os anos passados à frente da presidência da Conferência de São Dimas foram 

repletos de experiências e vivências. Nas décadas de 80 e 90 do século XX o Brasil viveu 

transformações na economia e na sociedade de forma geral. Passamos de 119.002.706 

brasileiros na década de 1980 para 190.732.694 em 201030. Enfrentamos recessão, 

desemprego, mudança de moeda, corrupção, inflação, reformas, novas tecnologias. Muitas 

pessoas ficaram em situação de miséria e precisaram da ajuda de instituições como a SSVP. 

Durante as entrevistas, Belina relatou histórias de pessoas que chegaram à Conferência 

nesse período, pessoas que não tinham onde morar e que precisavam de ajuda. Entre elas a 

história de uma família que ela ajudou a acolher: 

 

Estava com treze anos a mais velha, e olha quantos filhos! Oito filhos, a 
mais velha com treze anos, mas não tinha nada. Aí o que nós fizemos, 
arranjamos casa na Conferência de São Geraldo, colocamos ela com as 
criança ali e começamos a dar assistência. Aí meu marido nessa época 
era mestre aqui da Fábrica Brasil, ele falou: “Como que eu vou fazer!” 
“Você coloca essa mais velha na fábrica, dá um jeito de arranjar um 
lugar para ela n/é, para ela trabalhar.” “Mas lá eles não dão, eles não 
dão, enquanto não tem quatorze anos, eles não coloca mesmo!” Mas a 
gente via tanta dificuldade, tanta dificuldade que ele resolveu a dar um 
jeitinho de aumentar a idade dela, sabe? Aí aumentou a idade, aí levou lá 
no escritório e falou: “Essa menina precisa trabalhar!” Você acredita 
minha filha, que adiantou um ano, e ela foi para fábrica. Outra veio cá 
para casa com cinco anos. As outras foi cada uma, a gente dava cesta 

                                                           

30Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000237.pdf> 
Acesso em 13 de janeiro de 2011. 
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básica e tudo. Então resolvemos o problema dessa família e assim foi 
muitas, muitas famílias. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 25/01/2009). 
 

 

Belina relata ainda a história de uma mulher abandonada e um menino que perdeu a 

mãe e ela acabou acolhendo em casa. 

 

 Tem uma senhora que veio da roça, uma senhora... Aí não tinha onde 
ficar, arranjou um cômodo numa dona, numa rua aí no São Dimas. Mas a 
mulher não tinha documento não tinha nada, não tinha nada que 
provasse ela. Aí ela ficou lá. Quando foi um dia, minha filha, foi ficando, 
foi ficando não tinha aonde ir, a mulher implicou, jogou ela com os trem 
tudo na rua, fechou a casa, você fica... chovendo, chovendo! Aí ela sentou 
em cima duma mala assim ao lado, em cima duma mala, e ficou lá 
chorando, chorando, chorando, nisso eu passei, eu passei, que eu tinha 
ido na casa da minha sobrinha, e falei: “Que a senhora tá chorando? 
Que a senhora tá aí com esses trem, isso tudo aí na rua, que a senhora tá 
fazendo aí?” Ela falou: “Ah minha filha, tá vendo, aquela senhora que 
mora aqui de frente, pois os meus trem tudo para rua, e eu não tenho 
aonde ir, eu não sei aonde que eu vou.” E chovendo, e molhada, falei: 
“Que isso, Nossa Senhora, que horror!” Invés deu ir na casa da minha 
sobrinha, fui lá na Conferência, Conferência de São Dimas, fui lá minha 
filha, olhei lá, tinha uma casinha lá, não tava boa não, que eles ia 
reformar, desocupada, é lá mesmo. Passei a mão nela, na dona, levei ela 
lá, e ela chorava, e ela chorava, e eu falava com ela: “Não chora não 
boba, aqui agora você tem tudo, nós vamos arranjar tudo para você que 
você não tem, você tem só esse colchão, mas nós vamos conseguir 
arrumar.” Foi a mesma coisa, mas aquilo me gravou porque a mulher 
era muito velha, velhinha sabe, o cabelo dela, não tinha mais aonde, não 
tinha jeito de lavar, sabe, grudou um no outro, fez aquela plasta, ela era 
morena, o cabelo ficou aquela plasta, Jesus, Meu Deus, como que foi! 

 

Aí minha filha, tinha o M., o M era filho da V. Ela só tinha esse menino, 
era mãe solteira, mas foi lá para a Conferência, menina! Mas bebia, 
bebia, bebia de cair. Um dia ela apareceu morta! Morreu mesmo, de 
tanto beber ela morreu! Ficou o M. com oito anos. E agora?! E agora! 
Ninguém! “Ah eu não posso!” Outro: “Ah eu não posso.” Outro: “Eu 
não posso.” Falei: “Não, pode deixar, vai lá para casa, o que tem, não 
faz mal não.” Não falei com o Bertinho nem nada, falei: “Não, ele vai 
ficar lá em casa, até ver o que pode fazer, até descobrir um parente, 
alguém n/é. E se quiser morar lá em casa também não ter importância 
não.” Cheguei, falei com o Bertinho, falei: “Olha a V. morreu, o M. 
coitadinho está lá sozinho, não tem ninguém para cuidar dele, um num 
pode, outro num pode, outro num pode, e eu vou trazer o M. para cá, o 
enterro vai ser amanhã.” Aí ele foi, compreendeu n/é, falou: “Não, deixa 
ele ficar maiorzinho, aí fica aí com a... tem a Suely.” A Suely já era, já ia 
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casar, já era moça, não tem importância não. Aí fiquei com o M. aqui, 
ficamos. E ele sempre bonzinho, sempre bonzinho, sempre me ajudava, 
me ajudava a lavar aqui, e molhar a horta. Ele aquele menino bom, sabe? 
(...) Mais tarde descobrimos uma tia dele, ele foi morar com ela, mas 
nunca esqueceu da gente, sempre vinha visitar, até hoje ainda vem.  
 
 (DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 26/04/2010). 
 
 

Mas o que move Belina a trabalhar tantos anos voluntariamente? Onde ela encontra 

forças para continuar a ajudar? Em quais convicções ela se apoia? É importante perceber 

que durante toda a vida ela foi católica praticante, atualmente vai à missa todos os finais de 

semana e segue o exemplo de religiosidade dos pais, a fé é um sentimento muito presente 

em sua vida. Acredita na Igreja e nas leis que ela estabelece, os questionamentos podem até 

surgir em alguns momentos, mas mostra que se sente bem em acreditar e atuar de acordo 

com os preceitos de sua religião. Acredita ainda que, tudo o que faz é um “Dom de Deus”: 

 
M – Onde a senhora tira forças para ajudar, até hoje ajudando, o que 
desperta vontade na senhora?  
 
B – Sabe o que é isso, eu acho que é uma coisa que a gente já tem. Um 
dom de Deus. Eu acho que é um dom, porque... e olha desde criança, 
nunca deixei de trabalhar. Olha para você ver, nunca... você vê o nosso 
Movimento na Conferência, o nosso Movimento na Paróquia, o nosso 
Movimento nas outras Conferências, o nosso Movimento que nós não 
cansa. Eu para mim, eu sou incansável...  
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 

 

Será mesmo que ela é incansável? Ou a fé que a move que a faz incansável? As 

indagações são muitas, no entanto podemos inferir que a Igreja Católica foi na vida desta 

mulher, um instituição base, a partir do exemplo dos pais e da relação que ela estabeleceu 

com o tripé família-igreja-comunidade, Belina se fez forte e atuou ativamente na sociedade. 

Quanto à atuação social, Gaxie (2005, apud, Anjos, 2008) observa que as retribuições à 

atividade militante são um recurso heurístico para a compreensão desse tipo de ação. O 

autor propõe que a militância, enquanto ação economicamente desinteressada, seja 

compreendida ao se considerar que ela aporta retribuições não materiais ou simbólicas, mas 

dadas pela concordância entre as respectivas ideologias, formas de ação e disposições 

individuais dos engajados. Tais retribuições dizem respeito ao: 
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reconhecimento, prestígio, sentimento de importância, satisfação de agir 
no mundo para transformá-lo, poder sobre coisas e sobre pessoas (...) 
estima, afeto, admiração dos companheiros de luta, [ou ainda] sensações 
de apaziguamento, serenidade ou plenitude, satisfações morais, e até um 
sentimento de superioridade ética (Gaxie, 2005, p. 162). 

 

Nesse sentido, a posição de líder dá ainda mais prestígio e estabelece um tipo mais 

sistemático de engajamento. Existe uma diferenciação entre o líder e os participantes do 

movimento: geralmente o líder é aquele que sabe atuar com comprometimento, tem 

características específicas, como bom desempenho em público, é estimulador, tem 

capacidade de organização e de planejamento ligadas a certo nível de instrução. Durante a 

leitura das atas da Conferência de São Dimas, foi possível perceber que os erros 

ortográficos aparecem com frequência. Num contato mais sistemático com o grupo, a 

percepção é de que o perfil dos sujeitos participantes da SSVP é de pessoas humildes, que 

pertencem à comunidade local e que, em sua maioria, têm baixa escolarização. São pais e 

mães de famílias que dedicam um pouco do seu tempo em prol da Igreja e dos mais 

necessitados. Belina não é diferente dessas pessoas; no entanto, como é que ela conseguiu 

se destacar? 

As indagações procedem e são motivadoras da pesquisa. Ao longo do trabalho foi 

enfatizada a história de uma mulher comum, mas que deixa de ser comum porque ganha 

destaque em sua comunidade. É, enfim, uma figura singular, que traz na sua história de 

vida experiências e vivências que mostram, de certa maneira, como ocorreu a formação de 

líder. Apesar da infância pobre e da pouca instrução, as influências de leitura do pai, a 

disponibilidade da mãe e o incentivo familiar para a participação ativa na Igreja fizeram de 

Belina uma jovem ativa na comunidade, proporcionaram o conhecimento e a interação com 

pessoas de classes sociais variadas. As aulas no Liceu foram a oportunidade de conhecer 

outros trabalhos, outros lugares e participar da vida de diferentes pessoas. O aprendizado 

dos trabalhos manuais ajudou-a a conquistar a casa própria junto ao marido e a ajuda de 

outras pessoas. O casamento e a residência na cidade foram elos de atuação e facilitadores 

para a participação. A escola pode não ter sido uma instituição de significativa importância 

na vida de Belina, mas, talvez, sem o pouco domínio das capacidades de leitura e escrita, a 

líder teria, na certa, menos oportunidades. Já a Igreja Católica, pode-se inferir que foi uma 

instituição “chave” para essa formação, exercendo um papel de instituição facilitadora. 
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Destarte, a Igreja Católica tem uma forte participação na sociedade, através de suas 

pastorais e movimentos de base. A SSVP foi palco para a formação da mulher e da líder 

Belina. Dentro da instituição, ela conseguiu estabelecer uma rede de relações, além do que 

obteve ganhos culturais, acesso a informações e a universos sociais diferentes do dela, tanto 

piores quanto melhores, que ofereceram recompensas de caráter cultural e, mais ainda, 

sentimental, pois os ganhos do “coração” se opõem aos ganhos materiais. A satisfação em 

ajudar o próximo é maior que qualquer recompensa material, como afirma Belina: 

 

 Deixa eu te contar, isso não tem interesse nenhum! Oh nem de querer 
apresentar para os outros, porque eu tenho horror! Não gosto! Eu gosto 
do meu trabalho, é aquele trabalho, sabe? E você sente tão feliz em fazer 
o bem, de abrir para os outros, que você não cansa! Eu não sinto doença, 
eu não tomo remédio, eu não sinto cansada, tirando essa dorzinha aqui 
do joelho, isso não me atrapalha. Tá doendo, eu viro para lá, viro para 
cá, ah vai passar, vai melhorar, sabe? E vamos trabalhando! Pergunta, 
sempre conforto para a Conferência. Eu sempre gosto de ver as pessoas, 
assim que gosta de um conforto, a gente poder fazer. O ideal da gente é 
esse, ver as pessoas bem, tranquila, sem sacrifício. Você vai ver, a gente 
trabalha nessas barraquinhas, parece que a graça de Deus, você não 
sente cansaço, nossa! Você não sente cansaço! (...) Já vivi muito, e a 
minha vida agora é essa que eu gosto. Gosto da minha vida assim, é estar 
numa Conferência, é o que eu me sinto bem. Não há dinheiro que pague. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 

 
 
Ajudar os outros e lutar para que todos se sintam bem de forma geral, significa 

também esquecer um pouco dos próprios problemas. Segundo Anjos (2008, p. 519), 

 

A partir do engajamento nas comunidades e pastorais, as mulheres passam 
a adquirir os recursos que possibilitam o investimento em uma "carreira 
militante". É a "caminhada de comunidade" necessária a toda "líder". A 
partir do estímulo inicial ao trabalho comunitário dado pelos agentes 
religiosos, como o convite para participar das atividades da igreja (cursos 
de catequese dos filhos, fornos comunitários, grupos de reflexão, etc.), as 
mulheres "vão se descobrindo aos poucos" como capazes de liderar, e vão 
tomando para si ou recebendo outras atribuições no trabalho da Igreja. 
Este é um dos sentidos da "caminhada na comunidade", a experiência 
adquirida na prática. O engajamento inicial também é o período no qual 
algumas mulheres experimentam o contraponto da exclusão de outras 
esferas (como o mercado de trabalho e a escola), recebendo convites para 
coordenar grupos e fazer cursos. As mulheres sentem-se, então, "mais 
gente", em um meio onde não são desvalorizadas por sua condição social. 
Assim, sua atividade comunitária pode se estender para várias pastorais, 
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como a da Criança, da Mulher, Operária, ou outros "movimentos" e 
mesmo a partidos políticos. 

 

Assim, excluídas de outras esferas sociais, como do trabalho fora de casa e da 

escola, as mulheres percebem que podem atuar em outras instâncias. O aprendizado com a 

experiência fez com que Belina superasse seus próprios limites, as proibições e 

preconceitos da sociedade de sua época. Impossibilitada de estudar pelas condições sociais 

e proibida de trabalhar fora pelo marido, ela soube utilizar de estratégias para se sentir útil 

em outros espaços e não deixar de trabalhar. Belina encontrou nos movimentos da Igreja 

valorização, que lhe permitia ser capaz e bem sucedida, sem abandonar os costumes e 

crenças de sua família e da sociedade. 

 

3.5 Educação, autodidatismo e liderança 

 

A maioria da população brasileira no início do século XX tinha poucas chances de 

escolarização, e, como tantos outros brasileiros, Belina frequentou a escola apenas durante 

três anos, nem chegando a completar o curso primário, hoje denominado ensino 

fundamental. Em 1933, o Brasil possuía, presumidamente, uma população de quarenta 

milhões de habitantes, e havia apenas dois milhões de crianças na educação primária. 

Estima-se que mais de 85% da população era composta por analfabetos (SAVIANI, 2004, 

p. 51). Como conseguiu estudar por três anos consecutivos, pode-se dizer então que Belina 

foi privilegiada, pois fazia parte do pequeno percentual da população que sabia ler e 

escrever naquele período.  

A escola pode não ter contribuído de forma significativa em sua trajetória, no 

entanto é possível inferir que ela aprendeu a ler e a escrever, e essas disposições foram 

importantíssimas para que ela chegasse a atuar no movimento. Saber ler e escrever é 

essencial no mundo de hoje, a maioria de nossas atividades vem do que vivenciamos, 

percebemos, escrevemos e lemos sobre o mundo à nossa volta.  

Em um de seus estudos, Jean Hébrard (1996) descreve a trajetória de um camponês 

do século XVIII, Valentin Jamery-Duval, membro de uma família miserável e desprovida 

de cultura letrada, que, mesmo sem ter frequentado a escola, aprendeu a ler com quatorze 

anos, a escrever com dezoito e antes dos trinta anos graduou-se em Filosofia e se tornou 
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professor na academia de Lunéville, no ducado de Lorena. Jean Hébrard questiona a 

autobiografia de Valentin, que acaba deixando um tanto quanto obscuras as suas relações 

sociais e não deixa transparecer através de quais influências – e parecem ter sido diversas – 

a escrita chegou até ele. Isso mostra que as capacidades do sujeito são destacadas em seu 

autodidatismo, porém ele só consegue fazer-se como tal a partir das influências do meio, 

das convivências e aprendizados que teve ao longo da vida, seja observando, convivendo 

ou sendo exposto a variadas situações. A partir da própria experiência e das relações sociais 

é que Belina conseguiu estabelecer uma posição de “líder”, favorável à sua atuação.  

Contudo, não se trata aqui de entender autodidata como alguém que aprende 

sozinho, sem influências, mas como um sujeito que, apesar de suas condições precárias de 

educação escolar, busca reelaborar a vida, tornando-se conhecedor e ativo participante de 

experiências sociais num trabalho de autoconhecimento e busca de aprendizado diário, 

alguém que tenta, através desse conhecimento, a mudança e a transformação não só de sua 

vida como a de outras pessoas da comunidade. Belina não encontrou somente na escola seu 

aprendizado, mas fez da própria experiência fonte de conhecimento, a partir do momento 

em que passou a trabalhar ativamente na comunidade, ensinando o que sabia e aprendendo 

o que lhe era transmitido. A escassez de um dito conhecimento formal, o aprendizado que 

se dá na escola, não foi fator determinante em sua trajetória, tendo em vista que ela buscou 

adquirir um saber mais amplo que lhe permitiu atuar como professora de trabalhos manuais 

em instituições sociais da cidade; mas para isso precisou driblar seus próprios medos e a 

discriminação das pessoas. 

Belina se apresentou como uma mulher de força e atuação. Ao longo de dois anos 

de pesquisa mostrou que as características da liderança estão impregnadas em sua 

personalidade. Sempre determinada, ainda hoje organiza promoções para arrecadar fundos 

em benefício das instituições em que trabalha. O último almoço beneficente que promoveu 

foi no dia 26 de setembro de 2010, quando ela e sua equipe serviram duzentas e cinquenta 

refeições a um preço de R$ 6,00, a fim de arrecadar dinheiro para a reforma da Capela do 

Santíssimo do Santuário de Dom Bosco. Todo material usado neste e em outros almoços 

beneficentes foi doado a Belina pela comunidade local. 
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Foto 18. Almoço beneficente no Comunitário Dom Bosco. Foto: Michele Longatti 

Fernandes, 2010. 

 

Em uma volta pelo bairro, pelas ruas que Belina conhece muito, seja por passar 

diariamente, seja por saber que ali alguém necessita de ajuda, percebe-se seu prestígio junto 

à população; suas amizades são muitas e as pessoas sabem de seu trabalho, por isso as 

doações são frequentes. Ao longo dos anos, ela estabeleceu relações de amizade que a 

ajudaram em seu trabalho social. Alguns sujeitos residentes no bairro Bela Vista e que 

trabalharam com ela no Movimento Vicentino falam um pouco de como era e é a atuação 

dela na comunidade: 

 

Sujeito 1 – A Belinha toda vida ela teve muita capacidade assim, se faltar 
dinheiro ela dá um jeito. Ela dava sempre um jeito, sabe? Porque os 
outros não, os outros tinha medo, e ela não tinha, ela arriscava, e nós 
ajudava, entendeu? Tinha uma turminha que seguia ela e era igual ela. 
Então tinha aquela turminha com a Belinha, que se ela falava assim: “Oh 
gente, vocês topam? Vamos fazer isso assim, assim... Então vamos”. Todo 
mundo juntava, se unia naquilo.  
 
M – E se a D. Belina não tomasse a iniciativa?... 
 
S. 1 – Nós não tomava não. 
 
M – Era sempre ela então. 
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S. 1 – Ela sempre foi a cabeça, até aqui você vê que é. Se tem bingo é ela, 
se tem canjica é ela, se tem aquele bazar. Eu levo muita coisa para ela, 
até outro dia levei uma colcha, mas a iniciativa é dela. A gente ajuda, e 
ela coordena. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 22/09/2010). 
 
 

Esse depoimento comprova que Belina constituiu-se como líder a partir de suas 

ações, ela tinha vontade e não tinha medo, tomava iniciativa e partia dela o movimento, os 

amigos eram o complemento e ajudavam-na na feitura de suas atividades. Uma mulher que 

não teve receio de arriscar e que acabou desenvolvendo habilidades distintas. Uma dessas 

habilidades é a paciência, ela mostra-se uma pessoa calma e determinada no que quer, toma 

decisões e busca soluções para o que precisa, além de fazer tudo com muita dedicação. 

Trabalho também é muito importante para se conquistar uma boa liderança, e isso não falta 

a Belina, como afirma um dos sujeitos da pesquisa: 

 

Sujeito 2 – A Belinha é muito, até hoje ela é muito trabalhadeira, tá lá na 
Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora, até agora ela está 
arrumando a Conferência, como de fato ela está arrumando, ela arrumou 
a Conferência, e em São Dimas ela deixou lá aquela Vila n/é, ela 
trabalhou muito para a Conferência de São Dimas. Nós fazia bazar da 
pechincha, trabalhava junto com ela, ganhava roupa de todo mundo ai, 
até hoje n/é! Ela trabalhou muito, e se for preciso de ajudar ela ainda 
ajuda a gente. Nós sofremos quando ela saiu, no tempo dela parece que 
era mais animado, agora nós estamos um pouco decadentes porque 
ninguém quer assumir cargo nenhum. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 03/09/2010). 
 
 

 Para completar, Fachini fala de algumas características pessoais que ajudaram a 

Belina chegar aonde chegou: 

 

Eu nunca vi a Dona Belinha mandar nada. Não, às vezes o olhar dela 
pedia mais do que mandava, entendeu? É a pessoa mais simples, mais 
cândida, mais meiga que existe. Eu não consigo assim... eu nunca ouvi da 
Dona Belinha uma palavra áspera com ninguém, mantendo aquela calma, 
a vozinha dela baixa, daquele jeito. Nunca pediu nada, mais importante 
eh! Nunca pediu nada, você descobria as necessidades dela você 
conversando com ela. Às vezes ela não precisava nem de recurso, 
precisava era de uma palavra de apoio.  
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(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/12/2010). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Belina trabalhando em almoço beneficente organizado por ela. Foto: Michele 
Longatti Fernandes, 2010. 
 
 

Assim, o fato aparentemente paradoxal31 é que com pouca escolarização, Belina 

alcançou uma posição social de respeito e destaque na comunidade. A conquista de uma 

posição social de relevo não significa simplesmente ganhar dinheiro ou construir um 

patrimônio de natureza econômica; importa o papel de autora de sua formação que ela 

desempenhou e ainda desempenha na comunidade. 

 

 

 

 
                                                           

31
 Posto que é um entendimento do senso comum a necessidade de formação escolar desde, pelo menos, o 

final do século XIX. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Talvez, o que mais tenha aprendido no percurso deste caminho é que a 

impossibilidade de se construir um enredo verdadeiro e leal está fortemente atrelada à 

subjetividade do historiador e que a subjetividade é algo que não nos abandona e nos 

condiciona nos caminhos da pesquisa.  Em muitos momentos foi difícil fazer um trabalho 

distanciado, porque o carisma e a amável forma com que Belina vive e dedica sua 

existência acabaram por tocar-me durante nossa convivência. O dia a dia foi preenchido 

com seu exemplo e sua prática, ainda hoje atuantes. Mulher de personalidade forte e 

memória admirável, Belina cativa com suas histórias tanto aquelas que viveu, quanto 

aquelas que ouviu falar e repete com propriedade, fazendo com que as conversas do 

passado se encontrem no presente e sejam inspiração para novas reflexões. 

Durante as conversas com Belina, uma expressão que ficou evidente foi: “Eu vivi 

dois mundos!”  

B – Hoje não, minha filha, eu não falei com você, hoje a vida é outra. Eu 
vivi dois mundos, eu falo sempre assim, eu vivi dois mundos, aquele 
mundo que era daquele jeito e esse mundo maravilhoso que você tem tudo 
nas mãos hoje. Se você não estuda é porque você não quer, se você não 
borda é porque você não quer, se não quer costurar é porque você não 
quer! Mas não vem culpar o mundo que não tem quem ensina... Dois 
mundos completamente diferentes! Eu vivi dois mundos! O mundo hoje é 
maravilhoso! É para você estudar, é para você sair, é para você arranjar 
um namorado... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/07/2010). 

 

Não estaria aqui um tanto também da “circularidade cultural” de que tratou 

Ginzburg nos dois mundos que o moleiro Mennochio vivenciou? Belina afirma ter 

vivenciado dois mundos diferentes, passado e presente que se confundem em suas histórias 

e acabam por construir o mundo de suas memórias, relatadas em histórias que dão vida à 

realidade de sua existência. Acredito que, mais do que dois mundos, Belina vivenciou 

muitos mundos, fez parte da história do bairro, das pessoas a quem ajudou e por quem foi 

ajudada, viveu o mundo da família, o mundo da mulher que se descobre líder, da mulher 

que foi submetida às injunções e repressões do casamento, da mulher-mãe, da mulher que 

trabalha, que sofre, da mulher-esposa, da mulher jovem, da mulher idosa, da mulher 

Eu 
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batalhadora. Viveu também o mundo da política, da religião e da comunidade e adquiriu 

experiência nesses longos anos de participação.  

Ao buscar reconstruir a história de vida de Belina, alguém de pouca formação 

escolar, mas de muita experiência de vida, pude traçar mais que um perfil particular e 

destacar uma história em meio de tantas outras. Este trabalho representou para mim 

também uma forma de reflexão da minha própria prática profissional e de vida. A teoria 

nada é sem a prática, a prática do convívio, a prática da integração, a prática da atuação. A 

escola de Belina foi a própria vida, foram as reflexões que soube construir da própria 

verdade e das mentiras que encontrou. 

Certa vez ouvi em algum lugar: “O que eu ouço eu esqueço. O que eu escrevo eu 

lembro. O que eu faço eu aprendo.” As memórias e histórias de Belina que foram gravadas 

e armazenadas em meus arquivos, os registros escritos que fiz durante as entrevistas e em 

tantos outros momentos em que estivemos juntas foram imprescindíveis para esta pesquisa, 

mas aqueles momentos em que fizemos juntas, em que sua atuação foi palco de minhas 

observações, o convívio, as conversas, as reuniões, os almoços comunitários acabaram por 

proporcionar o maior aprendizado. Foi no cotidiano que percebi a sua real atuação, as 

reuniões dentro da Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora, a organização de almoços 

beneficentes, as conversas com outros sujeitos, as visitas aos mais carentes, a ajuda diária e 

incansável. O prazer com que trata as pessoas e a dedicação com que trabalha apesar da 

idade avançada mostram como a vida não termina quando o trabalho termina ou quando os 

filhos crescem; pelo contrário, ela começa todos os dias, quando a gente se levanta e vai à 

luta. Pode ser uma luta por muitos, pessoal, ou só pela família, no caso de Belina, ainda 

hoje, pelos presos, pelos pobres, pelos amigos, pela própria vida. Percebe-se que a forma de 

lidar de Belina é especial, a todos ela trata com a mesma cordialidade e amor. Haja vista 

que, segundo Fachini, “A casa dela é mais visitada que comitê de político!” Não dá para 

sentar na sala e não demorar, mais do que se havia planejado, nas conversas carregadas de 

experiências. Durante nossas muitas conversas era praticamente impossível não sermos 

interrompidas pela campainha ou o telefone, do outro lado alguém pedindo ajuda ou 

querendo apenas conversar, e isso não acontecia só nos momentos em que eu estava lá, pois 

a casa dela está sempre cheia de gente querendo conversar e saber de suas histórias. 

Por ser uma pessoa religiosa, Belina relatou em algumas entrevistas acontecimentos 

que para ela foram considerados milagres. Muitas pessoas não acreditam em milagres, 
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afirmam ser obra da sorte, do destino ou mesmo da capacidade de atrair energia positiva. 

Seja o que for, pode-se acreditar ou não, pode-se até desconfiar, mas em algum momento 

da vida vai-se viver, contar ou só ouvir falar de algo um tanto ou quanto inacreditável. Aos 

quatorze anos, quando Belina fazia um dos seus primeiros trabalhos voluntários, em 

companhia de uma freira, vivenciou um milagre. Segundo ela,  

 
Teve um dia que a Irmã falou assim comigo: “Ah Dona Belina, hoje todo 
mundo vai ficar com fome, não tem nada para mim dar os velhos!” Não 
tinha um grão de arroz, não tinha nada! Ela falou para mim: “Vão entrar 
na capela, vamos pedir o Santíssimo, que ele tenha pena de nós, como 
que nós vamos fazer hoje!” Aí foi, eu e ela para capela para rezar. Minha 
filha! Eu até hoje, eu falo, isso ficou gravado na minha vida, você vê 
quatorze anos eu tinha! Fomos lá para rezar, ajoelhamos no altar, e ela 
rezando, eu lá também. E ela ultimamente, você via ela chorando, sabe? 
“Irmã que isso!” “Ah, mas eu tô muito triste, não tem nada!” “Vamos 
para rua para nós pedir, vamos sair na rua nós duas. Mas ela já era 
velha, sabe? Ela falou: “Ah Dona Belina, não vou não.” “Então vão 
rezar!” Olha para você ver que graça que foi! Quando nós estamos 
rezando, tocou a campainha lá, tocou a campainha forte, sabe? Ela falou 
para mim: “Oh Belina vai lá, eu não vou, eu não tenho condições de 
receber ninguém, vai lá, vai ver quem é.” Cheguei lá, era dois soldados, 
um sargento e dois soldados juntos, aí ele falou para mim assim: “Eu 
queria falar com a diretora aí do Albergue.” “Ah tá então vêm!” Mas eu 
também não sabia de nada, eu era inexperiente n/é, aí eu falei: “Irmã de 
São José!” Ela amava São José. “Irmã tem três soldados aí.” “Imagina 
que isso?” “Não sei, a senhora vai lá, tem três soldados.” Ela: “Então 
vem cá comigo”. Fomos nós duas lá na portaria, eu novinha, nova mesmo 
igual você assim, aí ela pegou falou: “O que os senhores precisam?” 
Não, aí ela não falou nada, não falou nada, ficou quieta, aí ele falou: 
“Irmã, eu trouxe aqui, teve festa no quartel ontem e sobrou tanta coisa, 
que eu, nós não sabemos para onde que vai, jogar fora é uma dó.” Era 
tambor de arroz, tambor de carne, feijão, meu Deus! E quando ele falou 
isso, pronto, ela começou a chorar, minha filha! Ah, ela começou a 
chorar, mas ela não teve controle, sabe? Ele olhou para ela assim, o 
sargento olhou para ela e falou: “Oh Irmã! Em vez deu vir trazer alegria 
eu vim trazer tristeza!” Falou assim para ela, sabe? Ela só falou assim 
com ele: “Pergunta ela o que nós estávamos fazendo.” Aí eu peguei a 
conversa, falei: “Olha, sabe o que nós estávamos fazendo? Pedindo 
Nosso Senhor para mandar comida...” Tudo do céu, até hoje eu sinto 
emoção, [Neste momento ela se mostra bastante emotiva] aí ele pegou: 
“Nossa Senhora! Tem muita comida, tem comida para vocês comer a 
semana inteira!” Ah... aí foi, mandou soldado ir tirando e levando lá para 
dentro, e ela pegou, aí ela controlou n/é, ela ficou mais controlada e 
falou: “Agora eu faço questão de você ir na cozinha e olhar, e olhar as 
latas para mim, olhar tudo o que tem lá, se não foi uma graça de Deus!” 
Aí ele foi lá olhou, não tinha nada, nada mesmo, não tinha nada, nada, 
nada dessa vida, nem um pouquinho de feijão para cozinhar e dar, não 
tinha. Aí minha filha, ele pegou falou: “Irmã, de hoje em diante...” Isso o 
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sargento, “de hoje em diante a senhora pode contar com nós, todo mês, 
tudo o que sobrar lá no quartel vem para cá, seja mantimento que nós 
não gasta, feijão, arroz, macarrão, o que sobrar lá a senhora vai ter todo 
mês!” E até hoje, até hoje o Albergue tem ajuda... 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2009; ENTREVISTA de 14/01/2009). 

 

Milagres são outras maneiras de enxergar a realidade e vivenciá-la; desde muito 

jovem Belina se mostra aberta, de personalidade forte e com alta sensibilidade. Conta suas 

histórias como se as estivesse vivenciando novamente; são cheias de vida e expressam 

sentimentos. Mais do que a própria história, Belina vivenciou a história de outros sujeitos, e 

nas particularidades de uma trajetória podem-se evidenciar mudanças na macro-história, na 

história da comunidade. Naquele momento, o Albergue Santo Antônio precisava de 

alimentos; segundo Belina, este milagre aconteceu em 1936, período em que o Brasil não 

havia estabelecido políticas sociais de auxílio aos idosos, e esses viviam a cargo da família 

ou de instituições beneficentes como os albergues. Hoje, a realidade é diferente, os idosos 

que vivem no Albergue Santo Antônio recebem salários do governo, mesmo que seja uma 

mínima ajuda e têm como pagar suas próprias despesas. 

Ainda adolescente, Belina trabalhava como costureira no Albergue, em casa, e ainda 

frequentava as aulas no Liceu. Mais tarde, com a prática, já costurava para a vizinhança, 

para os amigos, para os padres e seminaristas do Colégio São João e mais tarde para as 

irmãs do Instituto Auxiliadora. Tanto o Albergue Santo Antônio, quanto o Colégio São 

João, que hoje se tornou o Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-

Rei, e o Instituto Auxiliadora, estão localizados na mesma praça, a praça Dom Helvécio, no 

bairro Dom Bosco onde se encontra a Igreja Matriz da Paróquia de São João Bosco. Todos 

esses lugares foram palcos de atuação e aprendizado de minha informante, que confunde a 

história de sua vida com a história do bairro, dos Colégios, da Universidade, da Igreja e do 

Albergue.  

Belina aprendeu a fazer salgados quando precisava de dinheiro, a cozinhar com a 

mãe e aperfeiçoou seus dotes culinários realizando almoços beneficentes, teve 

companheiros de trabalho com os quais aprendeu sobre construções, organização, finanças. 

Apesar da sua pouca escolarização, Belina adquiriu conhecimentos ao longo de sua 

trajetória que a ajudaram a desenvolver habilidades diferenciadas; sua experiência e 

atuação nos movimentos sociais mostram que determinação e força de vontade são 
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características da personalidade dos sujeitos, e que aprender é muito mais que frequentar 

aulas, mas observar, fazer junto, olhar com atenção, dedicar e, mais do que isso, aplicar, 

ensinar. Em muitos momentos ela mostra-se como alguém que observa tudo e olha 

atentamente, com interesse. Afirma ter aprendido muitas coisas olhando, observando e 

depois praticando sozinha, às vezes acertando, às vezes errando. Desde as tarefas simples às 

mais complicadas, como cortar cabelos, aplicar injeção, bordar, cozinhar, fazer artesanato, 

ela aprendeu muitas vezes com seu olhar atento e dedicado, sem que obtivesse aulas 

específicas sobre o assunto. Neste contexto, deve-se entender que essas habilidades foram 

desenvolvidas fora do ambiente escolar convencional. 

 

O crescimento do conhecimento prático na vida de uma pessoa é o 
resultado não de transmissão de informações mas de uma redescoberta 
guiada. Com isto quero dizer que cada geração, os aprendizes aprendem 
por meio de um estar situado em determinados contextos nos quais, 
envolvidos com certas tarefas, é mostrado a eles o que fazer e em que 
prestar atenção, sob a tutela de mãos mais experientes. (...) A contribuição 
de cada geração para a próxima não se dá através de regras e 
representações para a produção do comportamento apropriado, mas em 
lugar disso através da preparação de circunstâncias específicas nas quais 
os sucessores, crescendo em um mundo social, podem desenvolver as 
próprias habilidades e disposições incorporadas, e as próprias capacidades 
de consciência e sensibilidade. (Ingold, 2001a, p.69, itálico original apud 
Gomes, 2009, p.59). 

 

Destarte, Belina cresceu em meio a exemplos de dedicação, como o do pai, que 

aprendeu a ler sozinho, juntando as letras impressas nas latas de mantimentos; a criança que 

observava tudo aquilo acabava por vivenciar um aprendizado intersubjetivo; a experiência 

do pai pode ter-se tornado uma chave de aprendizado para a filha. Os ensinamentos da 

Religião Católica Belina vivencia, acredita e transmite. Nos Movimentos Sociais busca 

colocar em prática a própria fé e trabalha com dedicação; frequenta as reuniões semanais da 

Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora, as reuniões mensais da Pastoral Carcerária, que 

são realizadas em sua própria casa, e participa ativamente do Movimento Salesiano na 

Igreja de São João Bosco.  Ao longo dos anos ela viu o bairro crescer e se transformar, viu 

o Colégio São João virar Universidade Federal, viu a comunidade ganhar um Salão 

Comunitário, uma creche, mais escolas, mais casas, mais famílias, mais movimento, mais 

problemas e mais soluções. Fez parte desse processo e estabeleceu relações de amizade, 

conhecendo hoje boa parte dos moradores da região. 
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Para tanto, Belina tornou-se uma figura de destaque em seu meio social e conseguiu 

isso através de sua atuação, dentro e fora do Movimento Vicentino. Ela e o marido sempre 

participaram ativamente dos acontecimentos da comunidade, principalmente se estes 

estavam relacionados com a Igreja e seus movimentos. Assim, não foram poucos anos de 

atuação, pois ela reside no bairro há cinquenta e cinco; e, por ser uma mulher que ainda 

hoje conserva uma boa saúde e permanece atuante, acabou por adquirir o respeito dos 

moradores do bairro Dom Bosco. Na perspectiva de Foucault (1992d, p. 175), em que o 

poder não é algo que se possui, mas que se exerce, pode-se afirmar que Belina não tem 

poder, mas que o exerce, não considerando aqui um poder no sentido de ameaça, de 

domínio, mas um poder que é exercido para motivar, para movimentar os sujeitos e 

convidá-los à participação e também para liderar no sentido de contribuir e modificar, 

sempre buscando melhorar a própria vida e de outras pessoas. A personalidade, a dedicação 

e a força de vontade para trabalhar fizeram com que ela adquirisse conhecimentos diversos, 

vencendo assim obstáculos como a dificuldade financeira e a pouca formação escolar. 

Porém, isso não quer dizer que os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar foram 

dispensáveis ou pouco importantes, mas que a experiência de vida acabou por destacar-se 

mais em sua trajetória.  

Além de conquistar evidência por sua personalidade e atuação, Belina é exemplo de 

vida para muita gente. Hoje, aos oitenta e sete anos, é completamente lúcida e ativa, afirma 

não sentir dores, a não ser o joelho que a incomoda de vez em quando, mas ela esquece, vai 

fazer outra coisa e a dor passa. Em momentos diversos em que estava em sua companhia, 

ela disse que comprimidos e xaropes não fazem bem à saúde, principalmente se os 

utilizamos em grande quantidade. Então perguntei a ela o que faz quando sente, por 

exemplo, uma dor de cabeça ou fica gripada. Com grande sabedoria, ela me disse que, 

quando é acometida por qualquer dorzinha de cabeça, ela para tudo que está fazendo, fecha 

os olhos, respira fundo e deita-se na cama, logo a dor passa. No caso da gripe, a solução é 

esperar o tempo passar e tomar uma boa sopa de fubá, daquelas que só vó e mãe sabem 

fazer. Mais do que isso, talvez seja o segredo de ajudar, ajudar sempre, como o amigo 

Fachini relata em sua admiração por D. Belina:  

 

A maior coisa que eu acho interessante nela é a força de vontade que ela 
tem de viver, entendeu? Mas não é viver a vida dela, porque ela não 
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preocupa muito com ela não. Viver a vida dos outros. Ela, a maioria das 
preocupações dela não é com ela, é com os outros. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/12/2010). 
 

Estudos da ciência moderna buscam encontrar o segredo da longevidade, da vida 

vivida com qualidade, com saúde e bem-estar. Sabemos que cuidar da saúde é primordial 

para se ter qualidade de vida; para isso, exercícios físicos e alimentação balanceada são a 

chave para se manter uma boa saúde, mas será que só isso basta? Thomas Perls, professor e 

pesquisador da Universidade de Boston (EUA), estuda pessoas longevas. A pesquisa mais 

recente do geriatra, que comanda o New England Centenarian Study, identificou 

características comuns aos filhos de centenários: eles são mais extrovertidos e menos 

neuróticos do que a média da população, sabem lidar melhor com o estresse e são menos 

solitários e deprimidos. O objetivo era entender o efeito que a personalidade de uma pessoa 

exerce sobre a duração de sua vida. O Professor Thomas Perls chegou às seguintes 

conclusões: “as pessoas que vivem mais são mais extrovertidas e têm mais facilidade para 

estabelecer relacionamentos importantes e saudáveis, que os estimulam intelectualmente e 

os tornam menos sozinhos e deprimidos - os centenários e seus filhos tendem a ser muito 

sociáveis e divertidos e costumam ter muitas pessoas ao redor.” 32 Assim, uma pessoa que 

aprende a lidar melhor com situações de estresse parece ser mais feliz, mas ao menos vive 

mais. “O importante não é exatamente a quantidade de estresse que você tem na sua vida, 

mas, sim, como você o administra. Praticar exercícios físicos, meditar, fazer ioga, rezar, 

estar com a família e até mesmo saber quando parar e respirar fundo podem ajudar muito a 

minimizar o impacto do estresse para a saúde.”33 

É possível inferir que, quando Belina sai à rua e vai ajudar, ela esquece os próprios 

problemas, a solidão e a viuvez, para voltar seu olhar para o outro, para problemas maiores 

que os seus; assim ela evita uma possível depressão, uma solidão procurada e permanece 

ativa, exercitando o corpo e o cérebro. Anjos (2008, p. 520), em entrevistas com líderes 

comunitárias, afirma que, 

                                                           

32 Thomas Perls é pesquisador na Universidade de Boston (EUA) e realiza estudos com pessoas centenárias. 
Seu trabalho é citado no seguinte artigo: “DESCONTRAÇÃO, O SEGREDO DA LONGEVIDADE” <http:// 
veja.abril.com.br/noticia/saude/descontra cao-segredos-longevidade>  Acesso em 16 de agosto de 2010. 

33 Idem. 
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É possível identificar nas "líderes" entrevistadas certas disposições que as 
habilitam ao trabalho de liderança e a conceber este trabalho como 
realização pessoal. No caso, os trajetos escolares e profissionais dessas 
mulheres estão estreitamente relacionados com a identificação com o 
papel de dona-de-casa e mãe "pobre", necessário à continuidade do 
engajamento em clubes e pastorais. Seus parcos recursos sociais de 
origem as afasta da escola, as leva a uma inserção precoce no mercado de 
trabalho e a um investimento na esfera doméstica como dona-de-casa e 
mãe. Esse investimento, às vezes, é secundado por atividades informais - 
trabalho em tempo parcial, a domicílio, etc. - como parte de estratégias 
familiares de manutenção. O investimento no trabalho voluntário nas 
comunidades, pastorais e "lutas" nas quais a Igreja Católica está presente, 
fundado na doação e no desinteresse material, é, assim, correlato à 
exclusão ou inserção precária no mercado de trabalho dessas donas-de-
casa (Schmink, 1981). Assim, para as "líderes", é possível identificar 
recompensas "práticas", como a aquisição de saberes a serem revertidos 
na própria vida familiar, e a mudança de relações de poder nesta esfera. 
Ou, ainda, uma certa ampliação de seu capital social, com o 
estabelecimento de redes de relações para além do espaço comunitário. 
No entanto, tais recompensas são parte de uma atividade voltada à 
aquisição e manutenção de um capital simbólico, o reconhecimento dos 
atendidos. Esse reconhecimento é um dos objetivos do trabalho de 
mediação e implica o estabelecimento de laços sociais pela doação de 
energia, tempo e objetos. 

 

À medida que Belina permanece atuante, ela continua exercitando seus sentimentos 

de amor, seu carisma, sua liderança e compaixão, além de evitar a solidão e os males do 

corpo, que surgem ao longo dos anos, como esquecimentos, falta de mobilidade, entre 

outros. O trabalho voluntário surge então como uma recompensa, é uma troca em que ela 

ajuda e é ajudada. 

Longe de trazer respostas prontas e colocar fim aos questionamentos possíveis, 

quero destacar a relevância da biografia para o processo de aprendizagem; considero ser 

possível aprender com exemplos de outros sujeitos, na medida em que o contato é 

estabelecido e constitui uma relação de confiança; muito do que está escondido pode ser 

revelado. A experiência dos mais velhos pode ajudar a compreender nossas próprias 

vivências e a lidar com nossos questionamentos pessoais. Ao ouvir por longas horas 

depoimentos do passado e do presente, histórias pessoais e nem tão pessoais assim, tornei-

me uma espectadora da história, da história de Belina, da história do bairro Dom Bosco, da 

história da SSVP e das muitas histórias que as formam.  
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Durante os encontros e conversas conheci pessoas que participaram e ainda 

participam da vida de Belina, amigos de longa data e de trabalho, ela conserva amizades 

com pessoas de várias idades e convida a todos para tomar um café e bater um papo... É 

solicitada para falar de tudo um pouco, principalmente daquilo que faz, da comunidade e 

dos trabalhos voluntários. Conta às crianças o que sabe e coloca sabor nas palavras, 

transmitindo sentimentos, como afirma José João Bosco, um amigo: 

 
Existem pessoas que fazem a diferença em nossa cultura porque 
sabem conviver com os paradoxos e cultivam a serenidade. Seu 
coração vem fazendo diferença em todos que dela se aproximam de 
uma forma ou de outra. Contudo, seu trabalho de anos é coroado 
de uma dedicação e bondade comovedoras. Meu coração se alegra 
em dizer que ela vem sendo uma são-joanense exemplar e cristã. 
Mais ainda o jeito de amar e viver de Belina – seu sorriso simples e 
sua vontade de que o mundo seja mais conforme o amor e a paz de 
Jesus. 
 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; TEXTO ESCRITO de 05/12/2008). 

 

A religiosidade também é uma característica forte na personalidade de Belina, ela 

cresceu influenciada pela religião e viveu o que aprendeu na Igreja, ela acabou encontrando 

na Igreja uma forma de aprendizado e participação, assim como as líderes comunitárias do 

sul do País citadas anteriormente no trabalho de Gabriela dos Anjos (2008). O trabalho na 

comunidade se deu como uma realização pessoal de ganhos inestimáveis, a experiência 

social foi sua maior escola. Segundo Fonseca (2002, p. 89), 

 

Os sujeitos constroem seus saberes permanentemente, no decorrer de suas 
vidas. Esse processo depende e alimenta-se de modelos e espaços 
educativos, mas não se deixa controlar. Ele é dinâmico, ativo e constrói-se 
no movimento entre os saberes trazidos do exterior e o conhecimento 
ligado à experiência. Ele é histórico não se dá descolado da realidade 
sociocultural.  

 

Esse saber de experiência é adquirido por Belina ao longo dos anos e faz dela uma 

mulher de saberes práticos, que ensina o que aprendeu com a vida, sem imposição, sem 

regras, sem hora marcada. A fala delicada, a paciência da observação, e a dedicação para 

ouvir são características de sua personalidade. Receber os amigos, conversar, ouvir, ver os 

detalhes Larrosa (2002) evidencia que, 
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A experiência; a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço. (LARROSA, p. 24, 2002) 
 
 

A experiência hoje também é uma arte, é um devir, uma vida. Mais que palavras é 

formada de ações, atos de formação, é uma exposição do ser aos acontecimentos, um ser 

receptivo, aberto e disponível. 

Assim, a formação de Belina se deu nas esferas comunitárias, um pouco na escola, 

muito na Igreja, nos movimentos sociais, em casa, com outras pessoas, no Liceu, no 

Albergue, no bairro, na vida... Ela soube transformar seus conhecimentos em prática e as 

suas práticas em conhecimento, sempre a favor de muitos, sempre do lado positivo, com 

luta e apoio de tantos outros. Hoje eu sei que também vivi mais que dois mundos, vivi o 

antes e o depois das histórias de Belina, que hoje são fonte de minha história, que também 

faz parte da história dela e da história de tantos outros que ainda estão por vir. Sem dúvida, 

hoje a minha vida tem mais sabor! Por fim, gostaria de terminar esta história com uma das 

declarações mais marcantes que ouvi sobre esta, com certeza, grande mulher: 

 
Ela tem o poder de mãe sobre a comunidade. As pessoas não sabem e 

não tem porque dizer não a ela. (...) o maior poder que ela tem, é o poder 
do exemplo, dedicação ao próximo, ela está sempre presente.  

 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2010; ENTREVISTA de 05/12/2010). 
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ANEXO 1 

Carta de Cessão 

 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O DEPOIMENTO ORAL PARA A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

1 – Pelo presente documento, Belina Longatti Faccion, brasileira, viúva, Carteira de 

Identidade MG-7.698.140, CPF: 331 369 556-68, residente e domiciliada em São João del-

Rei – MG, cede e transfere neste ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo à 

Universidade Federal de São João del-Rei, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de 

autor sobre os depoimentos orais gravados nos anos de 2009 e 2010, as fotos do seu 

arquivo particular e demais documentos. As entrevistas foram gravadas em seu domicílio, 

na cidade de São João del-Rei perante a pesquisadora Michele Longatti Fernandes. 

2 – Fica pois, a Universidade Federal de São João del-Rei plenamente autorizada a utilizar 

as fotos, os referidos depoimentos, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive 

cedendo seus direitos a terceiros no Brasil e/ou exterior. 

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 

assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

São João del-Rei 11 de julho, de 2010   

 

 

 

__________________________ 

Belina Longatti Faccion 
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ANEXO 2 

Carta de Cessão 

 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O DEPOIMENTO ORAL PARA A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

1 – Pelo presente documento, Suely Faccion Fonseca, brasileira, casada, Carteira de 

Identidade MG-4.270.308, CPF:60 5335 106-78, residente e domiciliada em São João del-

Rei – MG, cede e transfere neste ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo à 

Universidade Federal de São João del-Rei, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de 

autor sobre os depoimentos orais gravados nos anos de 2009 e 2010, as fotos do seu 

arquivo particular e demais documentos. As entrevistas foram gravadas em seu domicílio, 

na cidade de São João del-Rei perante a pesquisadora Michele Longatti Fernandes. 

2 – Fica pois, a Universidade Federal de São João del-Rei plenamente autorizada a utilizar 

as fotos, os referidos depoimentos, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive 

cedendo seus direitos a terceiros no Brasil e/ou exterior. 

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 

assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

 

São João del-Rei 16 de setembro, de 2010   

 

 

 

__________________________ 

Suely Faccion Fonseca 
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ANEXO 3 

Carta de Cessão 

 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O DEPOIMENTO ORAL PARA A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

1 – Pelo presente documento, Valter Longatti, brasileiro, viúvo, Carteira de Identidade 

8.224.028, CPF:463.847.588-49, residente e domiciliado em São João del-Rei – MG, cede 

e transfere neste ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo à Universidade 

Federal de São João del-Rei, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de autor sobre os 

depoimentos orais gravados nos anos de 2009 e 2010, as fotos do seu arquivo particular e 

demais documentos. As entrevistas foram gravadas em seu domicílio, na cidade de São 

João del-Rei perante a pesquisadora Michele Longatti Fernandes. 

2 – Fica pois, a Universidade Federal de São João del-Rei plenamente autorizada a utilizar 

as fotos, os referidos depoimentos, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive 

cedendo seus direitos a terceiros no Brasil e/ou exterior. 

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 

assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

 

São João del-Rei 11 de julho, de 2010   

 

 

 

__________________________ 

Valter Longatti 
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ANEXO 4 

 

Carta de Cessão 

 

 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O DEPOIMENTO ORAL PARA A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

1 – Pelo presente documento, Luiz Antônio Fachini, brasileiro, casado, Carteira de 

Identidade MG-4.430.253, CPF: 383 354 926-20, residente e domiciliado em São João del-

Rei – MG, cede e transfere neste ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo à 

Universidade Federal de São João del-Rei, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de 

autor sobre os depoimentos orais gravados no ano de 2010. A entrevista foi gravada em seu 

trabalho, na cidade de São João del-Rei perante a pesquisadora Michele Longatti 

Fernandes. 

 

2 – Fica pois, a Universidade Federal de São João del-Rei plenamente autorizada a utilizar 

os referidos depoimentos, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive cedendo seus 

direitos a terceiros no Brasil e/ou exterior. 

 

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 

assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

 

São João del-Rei 24 de novembro, de 2010   

 

 

 

 


