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Resumo: A Vila União dos Operários localizada no bairro Mathias Velho, na cidade de Canoas, RS constituise como um dos exemplos de assentamentos urbanos de migrantes que acorriam ao município em busca de
trabalho e moradia entre as décadas de 1970 e 1980. A ocupação de área de cerca de quarenta hectares
iniciou com 96 famílias que encontraram na Comissão Pastoral da Terra (CPT), auxílio para se organizarem,
constituírem associação de moradores e enfrentarem os processos de desocupação. Este estudo integra o
Projeto “Canoas – Para lembrar quem somos”, pesquisa desenvolvida por meio de parceria entre a Unilasalle
e a Prefeitura Municipal de Canoas, que reconstitui a história do município a partir dos seus bairros. No
entanto, apesar do esforço historiográfico, sabe-se ser impossível abranger a totalidade do que ocorreu na
trajetória histórica local. Um tema a ser explorado é o da infância, especificamente, o da vida das crianças,
durante as diversas ocupações dos espaços dos bairros, por famílias de migrantes que buscavam moradia e
emprego. A metodologia da História Oral, tendo em vista o tema da investigação, mostra-se a mais
adequada, uma vez que a partir dela, podem-se valorizar as experiências dos agentes históricos envolvidos
no processo de lutas urbanas por moradia nos anos 1970 e 1980. A construção de memórias será por meio
de testemunhos de histórias de vida, que são singulares, mas que “amarram lembranças”, tecendo
fragmentos do vivido. Teoricamente, apoia-se nos pressupostos da História Social, nos da História Local, em
termos do ambiente a ser observado e, em relação aos agentes históricos, fundamenta-se na História da
Criança e da Família. O trabalho tem como objetivo a construção de memórias sobre a ocupação da Vila
União dos Operários (Bairro Mathias Velho) entre as décadas de 1970-1980, a partir de narrativas de
moradores que eram crianças nesse período.; na abordagem, em termos do ambiente a ser observado, na
História local e com relação ao tipo de fontes, na História Oral. Parte-se do seguinte questionamento: Quais
as elaborações realizadas pelos interlocutores da pesquisa ao recordarem seus tempos de infância durante a
ocupação da Vila União dos Operários? A metodologia da História Oral, tendo em vista o tema da
investigação, mostra-se a mais adequada, uma vez que a partir dela, pode-se valorizar as experiências
daqueles agentes históricos que ainda não foram ouvidos. A construção de memórias será por meio de
testemunhos de histórias de vida, que são singulares, mas que “amarram lembranças”, tecendo fragmentos
do vivido. O trabalho encontra-se em fase de coleta de dados, com resultados iniciais que apontam para
narrativas que se encontram ancoradas em memórias geracionais.
Palavras-Chave: Memória, infância, Canoas

www.unilasalle.edu.br
Universidade La Salle - Av. Victor Barreto, 2288, Canoas/RS, 92010-000 - 55 51 3476-8500

