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Resumo: 

Este texto analisa as vivências/experiências de moradores da cidade de 
Uberlândia/MG, no sentido de repensar a infância, as brincadeiras, o cotidiano dessas 
pessoas que residiam nos arredores da "Vila Operária", atual Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, em específico moradores que estudaram no Grupo Escolar Coronel José Teófilo 
Carneiro na década de 1970, em que a cidade era interceptada pelos trilhos férreos da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 
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Abstract:  

 

This paper analyzes the experience / experiences of residents of the city of 

Uberlândia / MG, in the sense of rethinking childhood, the jokes, the daily life of these 

people living in the vicinity of the "Vila Operária", the current District "Nossa Senhora 

Aparecida", in particular residents who have studied in School Group Coronel José Teófilo 

Carneiro in the 1970s, when the city was intercepted by railings steely Mogina de Estradas 

de Ferro e Navegação. 
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A partir do final dos anos 1980, a historiografia permeou mais intensamente acerca 
das influências da Nova História, o que proporcionou o alargamento de fontes, objetos e 
abordagens utilizadas em pesquisa historiográfica. Temos então não somente os aspectos 
políticos de uma sociedade que seriam estudados; mas os enfoques econômicos, sociais e 
culturais passariam também a ser valorizados . 

Grande parte destes questionamentos deve-se a chamada Nova História  que, 
principalmente após o último quartel do século XX, vem propondo um redirecionamento no 
enfoque historiográfico anteriormente aferrado a um olhar aristocrático das sociedades, que 
se mostrava condicionado a registrar apenas os acontecimentos protagonizados por ricos e 
nobres, materializando, desta forma, uma história que se mostrava essencialmente cúmplice 
com a chamada classe dominante.  

Nestes termos, as vertentes historiográficas, engendradas por uma história muito 
mais voltada ao social e ao culturalismo, lançaram olhares em direção aos "homens comuns" 
tanto das cidades e quanto das zonas rurais. Definitivamente não são mais as gestas dos reis  
que prioritariamente interessam aos historiadores do século XX. Nesse sentido, surgiram 
novas pesquisas que proporcionaram outras reflexões sobre diferentes temáticas, tais como 
a cidade e os seus moradores, a infância das crianças, as brincadeiras, os modos de vivenciar 
a cidade, as instituições escolares, as mulheres, os trabalhadores, enfim a sociedade. 

Maria Cristina Soares de Gouvea (2008: 97) nos dá uma dimensão acerca da 
produção historiográfica quando enfatiza que: 

 
A produção historiográfica sobre a infância vem experimentando nos últimos 
anos significativa ampliação, expressa tanto no aumento do número de 
títulos, quanto na constituição de grupos de pesquisa nacionais e 
estrangeiros, com a configuração de uma crescente comunidade de 
pesquisadores da área. [...] O aumento da produção fez-se acompanhar, nas 
investigações mais recentes, por um refinamento terminológico, em que 
busca-se precisar os conceitos que definem o campo. 

 
Assim, temos na sua diversidade de áreas de análise uma grande produção de 

estudos sobre a temática da infância e os números têm aumentado com grupos de estudo 
em meios acadêmicos, produções individuais tais como teses, dissertações, artigos e em 
núcleos de pesquisa regionais, nacionais e internacionais. Gouvea (2008: 98) ainda nos prima 
com sua análise quando menciona a importância da ampliação de novos documentos na 
produção do conhecimento histórico e o papel fundamental da chamada Nova História 
tendo como uma das suas marcas constitutivas a superação de uma análise evolucionista 
dos processos históricos. Mais exatamente, buscou-se romper com a perspectiva presente, 
tanto na história positivista quanto numa significativa vertente marxista, que traziam a 
marca cultural do século XIX, na afirmação do paradigma do progresso/evolução, que 
caracterizaria o estudo dos processos naturais, sociais e históricos. 

Portanto, neste artigo busco analisar as vivências/experiências de moradores da 
cidade de Uberlândia/MG, no sentido de repensar a infância, as brincadeiras, o cotidiano 
dessas pessoas que residiam nos arredores da Vila Operária, atual Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, em específico 1970, em que a cidade era interceptada pelos trilhos férreos da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 

Pensando a infância, as brincadeiras de moradores da cidade o texto de Kuhlmann Jr. 
e Rogério Fernandes (2004) nos instiga a pensar sobre a História da Infância quando ressalta 
que a historiografia nas últimas décadas desenvolveu-se nas vertentes da História da 



Assistência, da Família e da Educação e os autores em questão explicita a importância do 
entrelaçamento da História Social e das Mentalidades o que é fundamental para a 
compreensão das vivências e experiências dos sujeitos sociais mencionados neste artigo.    

Falar das experiências de moradores da cidade de Uberlândia, nos traz enquanto 
pesquisadores, inúmeras memórias e histórias. Uberlândia  é uma das cidades que como 
outras no país está sendo constantemente referenciada pela elite local como uma cidade 
voltada para o progresso da população urbana e rural. No entanto, ao dialogar com os 
moradores, os mesmos nos trazem inúmeras reflexões acerca do significado do viver 
urbano.  À memória desses sujeitos sociais vêm lembranças da infância e juventude e 
mostra uma cidade não muito agitada, com pouca poluição, adultos e crianças a caminhar 
pela cidade com uma gama diversificada de afazeres cotidianos.  Veículos em movimento... 
comércios... algumas escolas... e dentre elas o Grupo Escolar Coronel José Teófilo Carneiro, 
localizado pouco acima da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. 
Arquitetura marcante, porém diferenciada dos grupos escolares construídos em período 
anterior, o Grupo Escolar, construído no ano de 1945, marcou a infância de muitas crianças, 
com as brincadeiras, as atividades escolares, passeios de campo com os professores, os 
funcionários em suas respectivas funções, enfim, lugar onde muitos começaram a aprender 
as primeiras letras. 

A observação do cotidiano, o movimentar dos moradores na cidade construíam uma 
memória sobre o lugar, embora repleta de questionamentos e fissuras de um viver 
fragmentado. Como era o cotidiano daquelas pessoas que residiam nas imediações do 
Grupo Escolar? De que bairros vinham aquelas crianças que estudam no Grupo Escolar? O 
porquê de o Grupo Escolar Coronel Carneiro ter sido construído naquele lugar? Como era 
viver, brincar, trabalhar em Uberlândia neste período? A citação de Déa Fenelon (2000:07) é 
bastante significativa para ressaltar a importância de se estudar o tema Cidade: 

 
Se compreendermos a cidade como o lugar onde as transformações 

instituem-se ao longo do tempo histórico com características marcantes, 
queremos lidar com estas problemáticas como a história de constantes 
diálogos entre os vários segmentos sociais, para fazer surgir das múltiplas 
contradições estabelecidas no urbano, tanto o cotidiano, a experiência 
social, como a luta cultural para configurar valores, hábitos, atitudes, 
comportamentos e crenças. [...] E ainda mais importante, é valorizar a 
memória, que não está apenas nas lembranças das pessoas, mas tanto 
quanto no resultado e nas marcas que a história deixou ao longo do tempo 
em seus monumentos, ruas e avenidas ou nos seus espaços de convivência 
ou no que resta de planos e políticas oficiais sempre justificadas como o 
necessário caminho do progresso e da modernidade. 

 

Analisar as ações, as práticas sociais e as intervenções dos moradores como ação 
gerada na disputa entre classes distintas nos leva a refletir que a cidade é parte constante 
desse conflito, pois é um espaço de divergência. Confrontar diversas experiências sociais 
significa enfatizar que não existe apenas uma história sobre a cidade, mas sujeitos históricos 
que, a partir de suas trajetórias de vida vão estabelecendo marcos diferenciados de 
memória; são interventores do espaço urbano e assim, imprimem outros significados, por 
vezes, até mesmo contrastantes em relação àqueles já estabelecidos por meio de memórias 
hegemônicas da cidade. 



Conversando com a Senhora Lair acerca da experiência de conviver na cidade na 
época em que os trilhos da ferrovia interceptavam a cidade, ela nos trouxe esta narrativa: 

 
[...] era sete hora da manhã, nossa tá na hora, aí cedo eu vinha com os 
menino pro barranco para ver o trem que ia passar, porque ele [o trem] 
trazia aqui muitas criança do município, decerto das roças né? Será que era 
pra estudá? Porque ali perto tinha o grupo né? Aí nós ouvia o apito do trem 
lá de longe e nós vinha correndo, pois nós sabia que tava na hora. (Grifos 
nossos). 

 

Eram sete horas da manhã e a Senhora Lair juntamente com seus filhos saía da casa 
onde moravam que se localizava nas imediações dos trilhos férreos para observar o vai e 
vem do trem e das pessoas. A Senhora Lair dá ênfase da vinda de crianças do meio rural para 
estudar provavelmente no Grupo Escolar Coronel Carneiro e que o transporte utilizado pelas 
mesmas para vir à cidade era o trem de ferro. Com o clarear do dia, várias pessoas que 
trafegavam nas imediações dos trilhos, localizados na área central  da cidade, davam início 
às suas práticas cotidianas e às jornadas de trabalho. A entrevistada narra momentos que 
vivenciou juntamente com seus filhos, nos arredores dos trilhos férreos da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, costumes que faziam parte de suas vidas nos 
anos de 1960 na cidade de Uberlândia. Ela ainda vive no mesmo lugar, permanece na região, 
apesar das intervenções pelas quais passaram a cidade, lembrando e firmando o lugar. 

O som do apito do trem chamava a atenção de muitos moradores pelos arredores 
por onde ele trafegava, ajudando a controlar o tempo, sendo um dos referenciais das horas 
para muitas pessoas, que dada à pontualidade e altura dos sons produzidos pela máquina 
começavam suas atividades e afazeres diários. Segundo Dilma Andrade de Paula (2000:14), 
citando Raquel de Queiroz (1993:119): “O apito do trem regulava os hábitos: de acordo com 
um cronista anônimo, 'o apito do trem marcava às horas... ' Muitas famílias esperavam que a 
'953' apitasse na encruzilhada, e quando a última vibração dissolvia-se em silêncio, alguém 
apagava as luzes e todos iam dormir”.   

E eram vários os apitos que soavam na cidade com uma pequena diferença de tempo 
entre um e outro. A Senhora Lair, como outras pessoas, convivia com as primeiras 
movimentações locais, com o caminhar dos habitantes e circulantes nas ruas, criando entre 
eles códigos próprios de comportamento, de olhares e gestos, enfim, de movimentos que 
incidiam no espaço comum : a rua.  
  

[...] ih... era apito toda hora, tinha o P [denominação dada aos horários do 
trem] das 7, das 9, das 10 [...] e o trem passava aqui de partida para 
Campinas né, e nós ficava observando o trem, cumprimentava o maquinista, 
e jogava conversa fiada com os vizinho, era bom viu. Ali era a distração dos 
adultos e das criança né?As criança gostava de brincar lá perto né?Tudo 
pobre... porque num tinha brinquedo de rico né? Aí distraía com as idas e 
vindas do trem né?  . (Grifos nossos). 

 

Com seus hábitos cotidianos na cidade, a Senhora Lair com sua narrativa descreveu 
estes momentos como uma época que ficou muito distante do que a cidade se apresenta 
hoje, [...] a vida era mais tranqüila, mais pacata e as coisa era bem mais melhor, as crianças 
podiam brincá na rua, pular corda, pique esconde, coisa que é difícil hoje né e os adultos 



bater papo na porta de casa  . No entanto, apesar da entrevistada, em sua entonação de voz 
trazer outro referencial e momento da cidade, percebe-se em sua narrativa uma idéia de 
vida tranqüila, no bate-papo com os vizinhos, nas brincadeiras das crianças como também 
algo do cotidiano atual que não lhe agrada e uma denúncia velada do presente e não 
somente um mero saudosismo. Para a Senhora Lair, a vida hoje está mais difícil, as pessoas 
andam mais apressadas no dia-a-dia e não tem tempo nem mesmo para dialogarem e a 
infância das crianças transformaram-se com os jogos e brincadeiras.  

Pudemos identificar pela pesquisa e pelas narrativas, a existência de inúmeras casas 
de prostituição, que segundo os editoriais da grande imprensa, começaram a incomodar as 
famílias locais. Dentre as inúmeras áreas a Rua Uberaba  era a mais estigmatizada, pois a 
representavam como contraponto negativo dos novos tempos da cidade. No entanto, neste 
espaço residiam também outros moradores com seus filhos que estudavam no Grupo 
Escolar e que brincavam nas imediações, e trabalhadores em suas atividades. 

Analisando os editoriais, percebemos que no discurso de muitos políticos e 
autoridades, juntamente com as próprias notícias veiculadas , há uma (re) atualização da 
imagem, daquela rua como um lugar perigoso, quando expressam que se constituiu uma 
afronta ao ambiente. No entanto o que estava em disputa? As pessoas é que ordenavam 
aquele lugar e a elite queria definir quais práticas deveriam ser feitas e utilizavam-se de 
recursos da moral - nesse caso da retirada das prostitutas - com o intuito de convencer a 
população de que estariam fazendo um bem a todos sem dizer que tinham outras 
pretensões para aquele lugar. 

No entanto, esta boca do lixo, ponto de reunião de marginais, toxicômanos, 
traficantes e viciados  significava para muitas outras pessoas território de sociabilidade, de 
ganhar a vida e principalmente de moradia. Essa imagem pejorativa que os artigos da 
imprensa construíram deste lugar indica o abismo que separava as concepções dos letrados 
sobre aqueles locais e o modo como eram vividos pelos que ali encontravam sua moradia e 
diversão tanto dos adultos quanto das crianças nas suas brincadeiras do dia a dia. É 
interessante perceber o esforço da grande imprensa em associar formas diversas de perigo a 
um espaço onde figuravam trabalhadores e moradores.  

Conversando com a Senhora Lair, perguntamos-lhe se havia muitos trabalhadores e 
moradores naquele local: 

 
Ixi, tinha muita gente que passava ali prá trabalhar, fazer entrega... é, tinha 

fábrica também de mandioca, nós atravessava prá ir na fábrica de mandioca. 

Tinha que descer aquela rua, aquela que desce prá Engenharia. Do lado da 

linha tinha a fábrica de farinha então todo sábado a gente ganhava massa de 

mandioca. Que eles dava, o povo, principalmente as criança, tudo ia lá 

buscar e eu buscava todo sábado e com a massa eu fazia bolo. Acho que a 

fábrica de bala chamava Broquinha. Eu acho que era Bala Broquinha, 

também quando era assim dia de São Cosme e Damião eles dava bala, aquilo 

era fila, dia de natal também, passagem de ano. A rua enchia de menino 

buscando bala, era tudo ganhado. Mais de noite quase num tinha por causa 

que sempre a polícia passava lá, você sabe né? Por causa da zona, das 

bebida, dos barulhos. Ouvi dizer que vinha homem casado. Aí quem tava lá 

saía correndo.  (Grifos nossos). 

 



Pela narrativa da Senhora Lair, nota-se que muitas pessoas circulavam naquele lugar 
para trabalhar. A presença de uma fábrica de mandioca levava muitos moradores nos finais 
de semana à espera da massa que aproveitavam para fazer bolo. Isto demonstra os artifícios 
utilizados pelos moradores para sobreviver. As festas de São Cosme e Damião, Natal e Final 
de Ano, típicas da região, também eram uma oportunidade para as crianças e os moradores 
ganharem balas e se divertirem. Vemos uma multiplicidade de relações sociais, modos de 
viver e de encontro entre os habitantes da cidade, que não estão em destaque nas páginas 
dos jornais, mas que se destacam nas falas dos moradores e são esses hábitos que serão 
modificados, de forma não tranqüila. 
Ítalo Calvino (2004: 14-15) nos diz que: “ [...] a cidade não conta o seu passado, ela o contém 
como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos 
das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado 
por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras”. 

 Procuramos assim, caminhar pelas ruas nas imediações dos trilhos férreos, 
procurando visualizar alguns dos lugares referenciados pelas narrativas dos entrevistados, 
querendo perceber as histórias e conhecer o cotidiano das pessoas, o que foi difícil, pois as 
marcas dessas práticas culturais, em grande parte se perderam como sinais na cidade. Hoje 
são resguardadas na memória dos moradores, e aquelas que convêm à elite são 
rememoradas como as únicas referências a serem deixadas no cotidiano social. No entanto, 
a narrativa da Senhora Marilda nos fez saber outras histórias, ler outra cidade. Uma cidade 
invisível - nas palavras de Ítalo Calvino, possível ser (re) visitada, hoje, por meio das 
lembranças de quem percorreu aqueles caminhos, brincou naquelas calçadas e que ao olhar 
para essa nova configuração é provocada pelo estranhamento e para uma nova reflexão de 
seu passado e das imagens dessa cidade, quase num suspiro, evoca uma expressão do tipo:  

 
Nós brincava muito na Ipiranga [rua], na descida prá Saraiva [bairro], tinha 

um córrego, tinha uma ponte, nós gostava muito de ir prá lá, andar de 

bicicleta, a gente naquele tempo brincava muito de pique-de-esconde, 

subindo as árvores, tanto inclusive que eu já era casada, mãe, e largava 

minha menina lá com minha mãe e ia brincar de roda, de pique-de-esconde, 

subir nas árvores, hoje tá mudado, tem a avenida, mais era assim um 

tempinho bom .(Grifos nossos). 

 

Por meio da entrevistada, com suas lembranças e rememorações fomos percebendo 
que a urb não é tão linearmente constituída como se apresenta nas versões dominantes, por 
isso a idéia de outra cidade. Porém, na verdade o que se tem é o olhar sobre as brechas de 
um processo histórico de perdas, conquistas e negociações tensas e excludentes. As 
narrativas fornecem, em especial, memórias daqueles que voltam suas atenções para essa 
Uberlândia que não mais existe, o que torna mais perceptível com o caminhar urbano, 
principalmente em um período vivido [ou muito próximo do vivido] quando suas 
experiências e memórias são reelaboradas. 

A Senhora Marilda narra como esse viver urbano com os trilhos férreos e referencia o 
espaço como um lugar de encontro seu com seus amigos para divertirem e brincarem. O 
fato de mencioná-lo como ponto social dos jovens se deve à proximidade da casa onde 
morava. Sua narrativa mostra tempo e cidade bem diferentes do que aquela que é 



apresentada pela imprensa. Aponta para uma temporalidade diferenciada, na qual os 
habitantes tinham relações sociais mais fortes que as relações de hoje:  

 
Era uma época boa, ali era assim, a linha de ferro era embaixo e tinha um 

morro muito alto, então a gente gostava muito de brincar, de escorregar, a 

gente punha uns papelão assim né, e descia escorregando até lá na linha, lá 

embaixo lá, era assim um tempo... nós tudo era custoso, mas era muito bom, 

mas foi a melhor época, que você não via é você poderia até ouvi falar em 

violência, mas era muito longe e, droga estas coisa..., era uma época mais 

saudável, e as pessoas era mais amiga.  (Grifos nossos). 

 
     Com as narrativas dos entrevistados, percorremos a cidade num outro tempo e 
espaço; seus territórios de sociabilidades, o gosto pelas brincadeiras de criança, a 
simplicidade nos brinquedos que davam suporte para a continuidade da inocência infantil, 
como eram os cotidianos dos moradores que conviveram com a Estação Férrea. Na visão de 
Sandra Jatahy Pesavento (2002: 23-35), quando discute o pacto firmado com o passado pela 
História e Memória de uma cidade: 
 

Cidade é, pois, sociabilidade: comporta [...] relações sociais, [...], grupos, 
classes, práticas de interação e de oposição. Marcas que registram uma ação 
social [...]. A rua, o caminho da escola, o parque, o bar da esquina, a velha 
casa, a movimentada avenida, a estátua da praça, os objetos pessoais, certos 
trechos e caminhos, usados, percorridos e vividos no tempo, são pontos no 
espaço que evocam uma trajetória de vida e que, observáveis no cotidiano 
ou descobertos ao acaso de um encontro fortuito, [...]. O confronto direto 
com o traço observável, sensível, desperta a evocação, a lembrança que 
permite o acesso ao passado [...]. É possível ver, neste resto ou caco de um 
outro tempo e espaço, a cidade do passado, recuperada pelo pensamento na 
sua materialidade, sociabilidade e sensibilidade de modos de ser. 

  

Concordando com a proposição acima de Pesavento vemos que os espaços físicos 
percorridos na cidade e vividos no tempo pelos moradores, deixaram marcas do ontem, e 
foram ocupados por pessoas de diferentes sexos e idades, moradores que impregnaram nos 
lugares suas sociabilidades, suas experiências e as formas diversificadas de viver a/na cidade.  

Quando perguntamos à Senhora Marilda se ela tinha muitas amizades quando 
criança ela me disse: 

 
Tinha, nós tinha amizade demais com a vizinhança, um amigo do outro, um 
ia na casa do outro, se tivesse que saí assim e, [...] é num tinha, não 
precisava ninguém olhar a casa, você poderia deixar a casa aberta, e ir no 
mercado, ir no bar e voltar que tava tudo do mesmo jeito, nada tinha sido 
mexido, então era uma época ótima, que era até na época que passava 
também o trem de ferro, aqui na João Naves, então nós gostava muito de 
fazer piquenique no Preá . 
 

O simples ato de sair de casa era notado pelos vizinhos que tendo conhecimento do 
fato vigiavam, sem maiores problemas, pois naquele tempo a prática do roubo e a violência 
eram menores. A Senhora Marilda revela as formas de lazer, ao mesmo tempo em que 



chama atenção para uma prática do passado muito vivenciada no meio urbano e que no 
contexto atual, tende a apagar: 

 
Lembro da dona Maria, nós sentava aquela turma de pessoas, de criança, de 
adulto e ficava em volta ouvindo ela contar as estórias de quando ela era 
escrava, que ela ficava no tronco, então ela foi escrava, hoje num tem isso 
mais né, porque a gente tem medo de ficar na rua né, é muita violência num 
é mesmo? . (Grifos nossos). 

 
Tomando a análise as memórias da entrevistada, foi possível compreender os valores 

e as relações sociais urbanas. Embora sejam momentos marcantes é visível à necessidade 
que a entrevistada teve de narrar uma experiência anterior, momentos em que se reunia na 
calçada quando ainda criança, com entes queridos para ouvir ou contar causos, imprimindo 
assim sentidos em sua vida e costumes transmitidos por muitas gerações. A narradora está 
nos falando do presente: da falta de segurança pública, que acabam vivendo agora, não pela 
falta de sem número nas casas ou por as ruas não terem nome, mas continuarem sendo 
excluídos, já que a disputa hoje perpassa não somente ocupar territórios, mas poder circular 
pela cidade. 

É importante ressaltar que as pessoas construíam e constroem cotidianamente 
práticas sociais nos locais onde transitam, pois vão adquirindo significados diversificados. 
Nessa perspectiva, a história da cidade de Uberlândia vai sendo também construída por 
sujeitos sociais diversos em tempos e espaços variados. Quando nós perguntamos a ela o 
que as pessoas mais faziam na década de 1960, a Senhora Marilda nos disse que a diversão 
das pessoas eram ir ao cinema e talvez por ser negra tenha feito o seguinte comentário: 

 
 Nosso passeio naquela época era cinema, nosso passeio era cinema, 

num tinha outra coisa prá fazer, e baile fim de semana. Tinha o Cine 
Uberlândia, Cine Regente, estes era dos ricos e o Cine Éden e o Paratodos era 
dos pobre. O povo tinha muito preconceito com os negros e até hoje tem 
ainda. Nós num podia andar no passeio dos branco. Até hoje tem ainda, na 
realidade na verdade até hoje tem preconceito em Uberlândia. Uberlândia 
era uma cidade preconceituosa, muito, inclusive tinha na Afonso Pena, tinha 
um clube lá, tinha um clube dos negro, e um clube dos branco [...]. 

A diversão era caracterizada pela ida aos cinemas e pela participação 
no footing realizado nas vias centrais. Disse-nos também que negros e 
brancos não se misturavam, e que isso era mais visível na Praça Tubal Vilela . 
Este local era na época o lugar onde as pessoas mais circulavam nos 
momentos de lazer, iam também para as comemorações públicas, festas 
populares, religiosas e encontros cotidianos. Por se situar numa área central, 
pobres e ricos, negros e brancos se encontravam. No entanto, este contato 
estava marcado pelo preconceito, mas ambas as classes sociais disputavam o 
mesmo espaço. 

E assim, fui percebendo, por meio das narrativas dos entrevistados 
como era o viver, o morar, o brincar nesta cidade, as relações sociais que os 
habitantes estabeleciam entre si, as vivências de muitos moradores na/da 
cidade nos anos 60 e 70 do século XX. 

 
No diálogo com os narradores, fomos percebendo outros significados nas 

experiências de lembrar o passado e o modo dos moradores retratarem essas mudanças no 



meio social. Ainda no presente estas pessoas são atuantes e se constituem em sua luta 
cotidiana os donos e os pertencentes a este lugar. 

Ao problematizar os viveres, as relações sociais e o morar na cidade, no tempo em 
que a estação se localizava no centro perto do Grupo Escolar; a temporalidade desta época 
ainda ressoa nas narrativas dos entrevistados: a saída da escola, tempos saudosos da 
chegada do trem, dos meninos vendendo pastéis, dos passageiros apressados tomando um 
café, do movimento dos curiosos e dos que iam à busca dos jornais da capital, da corrida 
para entregar marmita na cancela da Avenida Floriano Peixoto, da boemia da Rua Uberaba, 
de brincar às margens dos trilhos, de correr para olhar o maquinista do trem. 

Conversando com outro morador da cidade, o Senhor Ramiro de Souza perguntamos 
a respeito da sua infância, de quando ele ainda era uma criança, sua ida para o Grupo 
Escolar e ele nos respondeu que: 

 
Olha eu tenho muita lembrança que meu, antes mesmo de eu ser rapaizinho 
né, antigamente, ele [o pai], cortava as árvore, nas mata né, nos lugar mais 
afastado da cidade, muitos alqueires e ele me contava muitas estória. Tinha 
muitos passarinho lá no centro e muitos menino caçava e ele trabalhava 
demais, ele comprou carroça, cavalo e um pedaço de chão, que é onde eu 
moro agora, aqui no Bairro Brasil. Nóis saía daqui e ia estudá no grupo 
escolar né? E era bom, era bom... só que os menino que estudava noutro 
grupo pra implicá com nóis falava que quem estudava lá entrava burro e saía 
leiteiro, isso tudo por causa do nome do grupo. Deixa eu explicar: Grupo 
Escolar Coronel Carneiro, entra burro e sai leiteiro  .(Grifos nossos). 

 
Este relato recuperou e rememorou as experiências do pai do Senhor Ramiro. Diante 

disso, o que ele guardou em sua memória não foi fruto de suas experiências, mas sua 
própria versão daquilo que seu pai realizou. No que se refere ao Grupo Escolar o Senhor 
Ramiro tem em sua memória o estigma das crianças que estudavam naquela instituição 
escolar, pois o mesmo se localizava na área suburbana da cidade, local estigmatizado para a 
classe dirigente de Uberlândia. Para compreender melhor essa questão, buscamos as 
considerações de Alessandro Portelli (2004: 298) sobre o modo como o tempo interfere na 
memória: 

A demanda de um indivíduo ao contar sua estória, pode, muitas vezes, trazer tanto 
conformidade quanto mudança, tanto coerência quanto amadurecimento. Os 
narradores estabelecem, portanto, serem tanto a mesma pessoa de sempre, 
quanto uma outra pessoa. Assim, as estórias mudam tanto com a quantidade de 
tempo (a experiência acumulada pelo narrador) quanto com a qualidade do tempo 
(os aspectos que ele quer enfatizar durante a narrativa). Nenhuma história será 
contada duas vezes de forma idêntica. Cada estória que ouvimos é única. 

 

Pelo teor da narrativa do Senhor Ramiro, possivelmente seu pai não trabalhava 
sozinho, deve-se atentar para a extensão da área que capinava, mas a memória conferiu a 
ele todos os méritos desse feito. Além disso, em sua narrativa a ênfase está centrada nos 
aspectos econômicos, visto que não há lembranças de passeios quando ainda era um 
menino. 

A vivência dos moradores na cidade se constitui, não só do espaço de trabalho, mas 
também de espaços de lazer, lugares de encontro, socialização e construção de 



solidariedades múltiplas entre os trabalhadores como nos botequins e vendas, que se 
misturavam à rotina de muitos trabalhadores, tornando-se quase uma extensão de casa, 
para grande parte dos moradores.  

Nos botequins, como eram chamados, os trabalhadores se encontravam para 
comemorar o recebimento do salário, conversavam tomando café antes de ir para o 
trabalho e uma branquinha depois, ou vice-versa, e eles também eram um espaço para se 
discutir política, economia e salários. Conversando com o Senhor Ramiro, acerca do 
cotidiano e lazer dos trabalhadores na cidade: 

 
Ih, Geovanna era bom viu, nós saía do serviço e passava lá no Trianon, você 
já ouviu falar deste bar? Ficava perto da estação, logo abaixo do grupo 
escolar Coronel Carneiro... eu deixava meus filhos lá, prá estudá né. Aí 
quando eu saía do serviço, que eu trabalhava perto da estação, nas sacaria 
dos armazém, eu passava lá e nós encontrava lá prá tomar uma, uma 
branquinha né, prá divertir, jogar papo, falar do emprego, da política, e 
descontrair do serviço duro né. Era bar longe do centro, lá do outro centro 
sabe, e o povo falava até, dizia que quem ia lá era bêbado, mais num era 
não.   (Grifos nossos). 

 

Os bares mais afastados da área central, sempre referenciados pela sociedade como 
focos de alcoolismo e divergências, despertavam suspeitas por serem o espaço de 
permanente encontro de trabalhadores ferroviários da Companhia Mogiana. Em qualquer 
dos muitos estabelecimentos que lhes servissem café, comida ou simplesmente cachaça, os 
trabalhadores locais e de regiões diversas se encontravam e construíam suas relações 
sociais, suas experiências, ao mesmo tempo em que resolviam suas contendas pessoais, seus 
conflitos de trabalho, quem sabe até suas rivalidades amorosas e outras tensões do 
cotidiano. Era também nesses espaços que a intervenção e as transformações urbanas eram 
pensadas, refutadas ou taticamente remodeladas. 

O que se pode perceber concretamente é uma cidade aparecendo como produto de 
mudanças que tentava homogeneizar os espaços físicos e sociais. A investigação histórica e 
as evidências nos ajudam a questionar e a conduzir a discussão segundo as afirmações de 
Josep Fontana (2004) de modo que dêem uma resposta válida aos problemas que enfrenta o 
homem de hoje. 

Na perspectiva da história social, a investigação possibilitou trazer para o centro da 
discussão as experiências dos moradores, dando-lhes significado enquanto sujeitos sociais 
participativos do processo pelo qual se engendram as transformações nos espaços citadinos. 
E pensando na problemática da pesquisa, procuramos interagir com outros olhares sobre a 
cidade e, somados a eles, as narrativas foram documentos importantes no presente estudo. 
Segundo Portelli (1997: 31), tais fontes nos revelam as ações dos sujeitos, suas intenções no 
momento das transformações urbanas e o modo como elaboram suas memórias a partir do 
presente. 

O olhar desses sujeitos sociais sobre a cidade de hoje, remeteu-os ao processo de sua 
construção, ressaltando os papéis de cada um no passado. Isso se destacou, principalmente, 
no que se refere ao movimento das mudanças na cidade sobre o qual os mesmos têm um 
olhar particular. Relembrá-las, deixaram claro seus papéis como co-participantes no 
processo histórico e não somente como meros usuários. 



Durante as páginas que constituíram essa pesquisa, analisamos as narrativas de 
alguns moradores com intuito de problematizar, por meio de fragmentos de suas histórias e 
reelaborações, o que essas pessoas constroem a partir de suas trajetórias. Assim a memória 
é uma construção do presente avaliando viveres, expectativas, sonhos (PORTELLI, 1993: 41-
58), permitindo que as pessoas apresentem atos interpretativos (KHOURY, 2006) sobre o 
vivido e almejado. 

Nos anos de 1970, as transformações da cidade, a partir de nossa análise interferiram 
com maior peso na imagem, ocupação e modos de viver dos moradores. Uberlândia passa a 
ser palco de transformações no seu espaço. Não se ouvia mais o apito do trem, dando sinal 
de que chegava à cidade, não se via mais as crianças vindo e indo de trem, os piqueniques a 
margem dos rios, a escola com suas brincadeiras integrando-se à paisagem e do cotidiano da 
população. 

Pensamos que devemos fazer da História realmente um grande campo de 
possibilidades, demonstrando que não podemos subordinar as pessoas um destino histórico, 
principalmente quando compreendemos que as mesmas constituem experiências que lhes 
possibilitam que vivam não como se planeja exteriormente, mas que vivam a partir do seu 
lugar social e da realidade nas quais compõem suas experiências.  

As dificuldades de um novo viver são superadas, quando essas pessoas tecem suas 
formas singulares de vida , continuando a morar nas proximidades da rua estigmatizada, a 
estudar no Grupo Escolar, ou rememorando hábitos costumeiros em conversas sobre o 
experienciar a cidade. E resistem à base das condições com que constituem seus modos de 
vida nos lugares em que vivem. E é no fortalecimento dos seus modos de vida que os 
moradores suportam e enfrentam as saídas para as dificuldades, sejam os altos impostos ou 
a mudança para outros territórios da cidade. 

Assim, é fundamental as vivências e as experiências dos moradores para compor essa 
interpretação do processo histórico vivido em Uberlândia, a infância, as brincadeiras, a 
escola, os espaços de sociabilidade trazendo à tona um lugar pleno de vivências 
enriquecedoras, dificuldades e lutas constantes, e sabendo que, na provisoriedade desse 
olhar, abrimos possibilidades para avançar, dialogar e perceber as relações sociais por 
prismas diversos e permitir que a escrita da história continue a ser feita por muitos e em 
vários tempos, sempre preocupada em contribuir para a transformação e um futuro melhor. 

A participação desses e de tantos outros na cidade, flui nas narrativas, nas vivências 
com o sentimento de pertencimento; o enraizamento na cidade confere o lugar social dos 
sujeitos concomitantemente às práticas por eles desenvolvidas, denotando por meio de suas 
trajetórias de vida as noções de comprometimento com os acontecimentos na/da cidade e 
não apenas como meros observadores, na medida em que teceram e tecem laços de 
amizade, sociabilidades e firmam compromisso com os problemas locais.  

No entanto, quantas memórias e histórias ainda não faltam para serem contadas? 
Esta análise não dá conta de todas elas e por isso mesmo é apenas um começo, ainda há 
muito o que se investigar sobre o Grupo Escolar Coronel Carneiro, o morar na cidade, as 
brincadeiras e muitos sujeitos sociais com suas experiências e vivências a serem contadas.  
  Talvez a cidade, a escola, a infância e as brincadeiras dos moradores sejam um dos 
caminhos para enxergar o movimentar dos sujeitos sociais que ocuparam diferentes espaços 
e por eles circularam, e que hoje reavaliam suas trajetórias abrindo outras trilhas para que 
esse caminho continue sendo percorrido. 
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