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RESUMO O texto está estruturado enquanto uma "narrativa" a partir 

do depoimento de uma descendente de família de imigrantes, que vive 

a construção da cidade de Belo Horizonte, e se propõe a apontar, a 

partir dos elementos da narrativa, algumas questões de natureza meto-

dológica do trabalho com documentos orais.  

Palavras-chave 'história de vida / memória / história oral.  

Numa Belo-Horizonte centenária é na história que seus habitantes 

reconhecem sua fisionomia, feita de vários instantâneos, tomados de 

diferentes ângulos e enquadrando diferentes vultos e imagens. Aqui va- 

mos trazer ao leitor um retrato especial, cujo foco foi centrado na família 

do imigrante italiano Domenico Z., que chegou na cidade nos anos em 

 que ganhava vida a futura capital.  

A luz que que lhe dotou de tonalidade vem da filha mais velha de 

Domenico, Antonina. Das lembranças de Antonina emergem instantâne- 

os, matéria prima de um relato onde a vida da família se confunde à da 

cidade, onde o espaço das recordações pessoais se situa num universo 

coletivo e a vida cotidiana aparece revelada a um só tempo no âmbito 

privado e público.  

Por volta de 1895, chega ao Brasil vindo da Itália, aos dezoito anos 
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de idade, Domenico Zandona, oriundo da região de Uldine.Os motivos 

 da vinda não diferem dos da maioria dos imgrantes que por aqui aporta-

vam: a fuga da miséria, a expectativa de um trabalho melhor e mais 

rentável, o sonho de ajudar a mãe e as irmãs a terem uma vida 

melhor.Tudo isso somado à vontade de se libertar dos maus tratos de um 

padrastro cruel, faz Domenico partir da sua terra natal mesmo sem nenhum 

contato prévio que lhe garantisse um trabalho ao chegar. A chegada sem 

rumo em São Paulo, a contratação por um aliciador de mão de obra que o 

leva para trabalhar em uma fazenda nos arrabaldes da cidade, onde 

permanece por mais ou menos um ano, são fatos que assinalam o começo 

da sua vida no Brasil.A poupança duramente acumulada no período paulis-

ta vai lhe possibilitar a vinda para para o Curral Del"Rei, futura Belo Ho-

rizonte, onde tenciona trabalhar por conta própia.  

A princípio, com o dinheiro trazido, monta um moinho de fubá na 

região do Barreiro e compra alguns animais, necessários para o trans- 

porte do carregamento de fubá para o então Curral Del'Rei. A atividade 

prospera lhe permitindo mandar buscar a mãe e as irmãs, o que possibi- 

lita que o moinho de fubá possa ser "tocado", em conjunto, pela família.O 

casamento é com a italiana, também de família de imigrantes, Virgínia 

Signorini habituada, desde a Itália, ao trabalho no campo.. Primeiro nos 

vinhedos de Verona, depois à lavoura doméstica do plantio de arroz nas 

cercanias do curral Del'Rei, em meio ao ataque das sanguesugas que 

infestavam o brejo onde crescia o arroz ..  

As obras da construção da cidade vão favorecer a iniciativa para os 

negócios, cedo demonstrada pelo tirocínio comercial de Domenico. Assim 

é que do fabrico e comércio com o fubá passa a se dedicar ao corte de 

lenha, à produção de carvão e e às atividades de serraria. A exploração 

de madeira será responsável pela vida, meio errante do casal, e dos 

primeiros filhos, em habitações provisórias feitas de capim e tábuas e 

distantes até duas horas de um poço d'água.lsto porque viviam nos lo- 

tes comprados com vistas à exploração de madeira e lá permaneciam 

enquanto era possível a extração. Para o carregamento Domenico conta- 

va com o precioso auxílio de Virgínia. Além do fornecimento de madeira 

para a construção da Capital ele passa a se dedicar à extração e venda 

de areia e ,complementarmente, àquela que se tornaria sua atividade mais 

rentável, sobretudo numa capital em expansão: a fabricação de 

tijolos. Paralelamente à olaria, montada em parceria com outro imigrante 

italiano, Domenico mantém uma plantação de alho, cebola, mandioca e 

verduras próximo à rua Junquilhos, no bairro do Calafate onde acaba 

por se instalar definitivamente com a contrução de uma casa sólida, lo- 

cal onde irão nascer a maioria dos seus dez filhos, tidos com Virgínia. 

Próximo ao Calafate se instalaram outros grupos de imigrantes de 

italianos.Apesar da convivência com os italianos e com a sua língua, na 
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casa de Domenico embora todos entendessem o italiano, falado sobre- 

tudo pela avó que se atrapalhava com o português, quase não se falava 

italiano.  

Com a vida assentada no curral D'EI Rei,mãe e irmãs instaladas pró-

ximos de si, e com a constituição de família numerosa nascida nestas 

Minas Gerais, Domenico providencia, com outros parentes da Itália, as 

certidões para a sua naturalização e de Virgínia que, uma vez concreti-

zadas, atestam jurídica e simbólicamente o rompimento com o país de 

origem e a celebração das oportunidades de trabalho e da prosperida- 

de aqui encontrada. A doença que o faz vítima, ainda moço, de uma 

paralisia que vai mante-Io-paralítico das pernas pelo resto de sua vida, 

não será impecilho para que ele continue à frente dos seus negócios e 

fazendo novos empreendimentosDentre esses destacamos o loteamen- 

to de tres vilas que o colocaram também no ramo imobiliário. Tantos 

negócios, no entanto, não fizeram Domenico se valer dos bancos para 

confiar o seu dinheiro: até a sua morte toda a poupança acumulada era 

guardada numa espécie de cofre escondido hábilmente atrás de tijolos 

de uma parede, com o conhecimento de Virgínia e apenas de sua filha 

mais velha, Antonina.  

A experiênca na área dos negócios foi construida à revelia de uma 

formação escolar: Domenico era analfabeto e só vai aprender a ler quando 

já paralítico, ensinado por sua mulher, na ocasião da guerra. Ansioso por 

notícias assina o jornal italiano Fanfulla, lido a princípio pacientemente 

por Virgínia e depois, precáriamente, por ele mesmo. Nunca chegou, no 

entanto a escrever. Uma das filhas, Ana, vai se responsabilizar pelas 

anotações relativas aos negócios e pelo trabalho de guarda-livros do 

pai. Outra filha, chamada Itália, lia para ele romances e revistas .. Dentre 

os títulos apreciados estavam histórias de aventura e melodrama, como 

O Vingador.  

Este homem além de severo era bastante econômico segundo re- 

corda Antonina. Mantinha a casa farta em comida para a família com os 

alimentos comprados em grandes quantidades e em condições natu- 

rais. Era preciso descascar os grãos, pilar o café ... Aqui se misturaravam 

hábitos de um campônio com o objetivo de poupança do imigrante. Tudo 

o mais, fora do estritamento necessário, era supérfluo e aí se incluiam os 

cuidados com o vestir, o calçar, o lazer, a ornamentação da casa Isto 

não impedia no entanto que aos sábados Domenico levasse a família ao 

cinema para ver os filmes de Carlitos e depois para ir comer doces numa 

das confeitarias da rua da Bahia.Na ocasião iam todos descalços à ex-

cessão do pai e da mãe, a qual possuía um unico sapato, cujo design, 

lembrado hoje, faz rir Antonina.Os sapatos não eram coisa necessária 

para Domenico, muito embora os obrigasse a andar grandes distâncias 

a pé, uma vez que, segundo as normas em vigor na cidade, estando 
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descalços estavam proibidos de tomar o bonde.Os sábados assim eram 

dias especiais onde crianças desde cedo habituadas ao trabalho podiam 

se divertir com as trapalhadas de um Carlitos.Também era o dia do 

banho, até então, apenas semanal.  

Antonia, Alexandre, Ana, Angelina, Maria Luiza, Itália, Antonio e Rosa, 

filhos de Domenico, trabalharam muito na infância. e tiveram pouco tem- 

po para brincar. As brincadeiras eram em meio às obrigações diárias e 

às vezes, quando em casa, no quintal, já que eram proibidas de ir à casa 

dos vizinhos. Ajudando a olhar os irmãos mais novos, limpando e socan- 

do arroz, pilando café, cortando -longe de casa - capim para alimen- 

tar até quatorze animais, plantando e molhando horta, fazendo telhas e 

tijolos, costurando, todos eles, a seu modo aprenderam a necessidade e 

o valor do trabalho e foram por ele sociabilizados. As lembranças de 

Antonina, quase sempre, o tomam como uma referência importante que 

lhe ajuda a organizar suas recordações. Este é o caso do relato do epi-

sódio da devastação, terrível, provocada pela gripe espanhola em Belo 

Horizonte, no final dos anos dez. O assustador número de mortos, cinco 

a seis por família; os urubus que sobrevoavam os casebres das famílias 

pobres; os cadáveres empilhados ; as escolas fechadas; as correntes de 

alho penduradas no pescoço, para afastar o mal; a sorte da família 

Zandona de ter sido, ao lado da família do farmacêutico do bairro, pou- 

pada da tristeza de ter mortos na família; tudo isto surge na narrativa de 

Antonina para situar o momento da sua decisão de abandonar a escola, 

aprender a costurar e poder trabalhar.a aquiecência do pai, diante da 

possibilidade de não mais pagar costureira numa família tão grande, é 

imediata.A ida, a pé, para as aulas de costura também eram ocasiões 

para o trabalho executado por Antonina, por sugestão do pai de aprovei- 

tar bem o tempo gasto no trajeto entre a sua casa e a da costureira, 

através da venda de mandioca carregada num balaio colocado na Ca- 

beça da menina.Os primeiros trabalhos executados possibilitaram-lhe 

a compra de um par de tamanquinhos que fizeram-na sentir-se mais bem 

arrumada. O dinheiro ganho com a costura de início comprava tecidos a 

serem usados na roupa dos irmãos, e posteriormente, já casada, com a 

consolidação do aprendizado do ofício, ajudava a pagar os imposto do 

lotes onde vivia"Nessa ocasião a experência com a costura levou Anto- 

nina a fazer roupas para serem vendidas na loja de um turco no Calafate: 

eram calças de homem, coletes, camisas vestidos. A profissão adquiri- 

da entre a infância e a juventude ajuda-a a construir sua vida ao lado do 

marido.Ainda solteira, a habilidade manual de Antonina permitiu-lhe ocu-

par-se durante as noites sem grandes distrações, com a feitura de CRO- 

chês, os quais eram vendidos e o dinheiro arrecadado escondido do pai 

- que sabia juntar dinheiro tão bem - para pequenos gastos de moça. 

        As horas de Jazer ocupam um espaço pequeno do seu relato. As 
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festas eram em ocasiões especiais como o Natal, o Ano Novo, os 

batizados.O seu ponto alto era a comida italiana preparada pela avó, os 

inhoques, a macarronada, os pratos de carne, e de sobremesa as casta-

nhas, os figos e os doces italianos cujo segredo de preparo Antonina 

não herdou da vÓ.As festas e as danças nas casas da vizinhança da rua 

Junquilhos - que era como uma irmandade - só foram acessíveis para 

Antonina depois de casada. Antes, só nas datas comemorativas menci-

onadas .No dia a dia ao longo do ano afora as missas - religiosamente 

frequentadas - aos domingo, e as festas da igreja - com barraquinha 

e banda de música -, a família, depois do horário de trabalho, perma- 

necia recolhida ao lar sem luz elétrica, sem rádio, onde a luz da Iampari- 

na de querozene permitia inocentes jogos de baralho como o burro, e 

outros.Num desses jogos entre os irmãos, um esbarrão na lamparina 

ocasionou queimaduras violentas em todo o corpo da irmã Ana. Chama- 

do o médico - a quem se recorria em ocasiões excepcionais tal como a 

paralisia do pai - este prognosticou apenas duas horas de vida para a 

menina. A avó incoformada recorreu aos seus conhecimentos de cura, 

matou uma galinha, tirou-lhe toda a gordura, fritou e , quando fria, untou 

folhas de bananeira que foram usadas para enrolar a garota que sobre-

viveu, sem grandes cicatrizes do acidente.  

A severidade de Domenico foi responsável pela fuga de Antonina 

para ir viver com o primo Mário, filho da irmã que ele mandou buscar na 

Itália. Sem esclarecer os motivos do não consentimento para o namoro e 

o casamento - o assunto da procriação, entre primos ou não, era um 

tema tabu sobre o qual a autoridade paterna sentia-se no direito de fazer 

silêncio e não dar explicações - Domenico impôs sua proibição que 

Antonina ousadamente transgrediu. Com a ajuda da irmã Ana uma noite 

saltou a janela e foi ao encontro de uma vida nova. A família quando 

descobre o acontecido exige o casamento,que é realizado com dicreta 

simplicidade pelo padre da igreja do Calafate, então uma capelinha que 

posteriormente deu lugar à igreja grande construida em volta da antiga 

capela. Mário, o primo rejeitado pelo tio havia trabalhado numa fábrica 

de macarrão e no momento da fuga trabalhava como pedreiro, junto 

com o pai que sempre praticara e.sse ofício.Com o casamento, a recon-

ciliação familiar, e a paralisia do tio/sogro, assume com outro filho de 

Domenico o negócio da olaria e o comércio de areia. Nessa condição 

vai morar com Antonina perto da mãe dela e a vê compartilhar com a 

sogra a atividade prazeirosa de preparar pães e massa caseira de 

macarrão.tudo isso aprendido com a avó.  

Aos sessenta e tres anos morre Domenico que, apesar da vida sim- 

ples e rude que levara e impusera à sua família, deixa dinheiro e bens 

imóveis suficientes para que todos os seus dez filhos vivessem muito 

bem.Os giros da roda da fortuna no entanto vão trazer diferentes realida-  
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des de vida para os seus filhos.Angelina por exemplo casou-se com um 

filho de italiano, também ligado ao ramo de extração e venda de de 

areia, que acabou com o dinheiro que ela herdou do pai. Seus filhos são 

mecânicos. Itália ,apesar da inconstância profissional do marido que entre 

outros negócios fabricava sorvete, a partir de uma fórmula dada por um 

alemão, teve vida razoável tendo estudado todos os filhos, alguns com 

curso superior. Ana casou-se com um imigrante turco, que de motornei- 

ro de bonde acabou montando vários negócios, entre eles bares – onde 

ela trabalhou bastante servindo refeições, café etc - e cinemas como o 

Cine São José, Eldorado, Asteca, Horto e outros. Ela e o marido enrique-

ceram e os filhos seguiram prósperos e estudados na universidade. Ale-

xandre , embora trabalhador, entregou-se à bebida, já Ângelo seguiu o 

talento do pai para negócios e tornou-se o mais rico da família. Proprie- 

tário de fazendas e outros bens continua apesar da idade -73 anos -

incansável, ainda hoje, no trabalho .. Antonina , sem filhos, teve vida con-

fortável ao lado de Mário, já falecido, vive sua velhice sózinha, numa 

casa boa, situada num grande terreno e ladeada por parentes que ainda 

residem em antigas propiedades adquiridas por Domenico. Com quase 

um século de vida ela viu a cidade de Belo Horizonte crescer, se modi- 

ficar e acha que a cidade é hoje mais bonita, com prédios altos e não só 

casas como antigamente, e muito melhor do que aquela que ela conhe- 

ceu quando menina indo aos sábados à rua da Bahia - onde nada além 

do cinema e da confeitaria marcaram sua memória - e caçando coelho, 

para comer, com os irmãos e primos nas matas em volta da Praça da 

Liberdade.  

Na história narrada por Antonina, e aqui recontada, os fios do tran- 

çado de suas lembranças vão desenhando um mosaico rico e variado 

pelo qual podemos reconstituir não apenas a história de uma família de 

imigrantes, mas a origem de outros grupos de imigrantes que vieram 

para Belo Horizonte, as condições e as expectativas, realizadas ou frus-

tadas, em torno da imigração, a trajetória desses grupos na cidade e no 

estado, a sua inserção social, a sua rede de realações, a sua vida cotidi-

ana.  

A narrativa de Antonina, como vimos, pode ser recortada em vários 

conjuntos temáticos que sinalizam, concretamente, para a possibilidade 

de construção de um painel histórico amplo e bastante variado, quando 

da reunião e contrastação de outras entrevistas com descendentes de 

imigrantes, Assim é que a sua narrativa nos põe frente a frente com a 

construção da cidade de Be/o Horizonte, que define e favorece certos 

tipos de atividade como a construção civil, o carreto, as olarias, as serra-

rias, o plantio de verduras e legumes; as estratégias do poder sobre o 

espaço da cidade, que delimita os bairros distantes e periféricos como o 

Barreiro, enquanto espaço ao qual devem se circunscrever as moradias 
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dos trabalhadores e homens pobres,' o mundo dos pequenos ofícios ar-

tesanais; como o fabrico de telhas, de tijolos, de sorvete, de macarrão; a 

topografia da cidade; como no caso do Calafate, região recortada por 

riachos, com poucas ruas abertas e outros acessos para a área central 

da cidade; a mora lida de familiar; com suas restrições ao convívio social, 

as proibições aos namoros, a exigência do casamento, a autoridade 

paterna; os saberes populares, como as práticas curativas utilizando os 

poderes do alho, das folhas de bananeira, da banha de galinha; a pre- 

sença da religião, com a frequência à igreja, às comemorações religio- 

sas, a prática do batismo; a ética do trabalho, como condição do homem 

moral e atributo para a garantia da prosperidade; a divisão do trabalho 

familiar, com a repartição de tarefas ignorando as condições da infância em 

nome de um pricípio maior; as relações com outros grupos de imi- 

grantes, como a troca de saberes específicos, as uniões pelo casamen- 

to; as relações comunitárias, como as amizades de vizinhança; os even- 

tos marcantes, como a gripe espanhola; os costumes e as atividades de 

lazer, os hábitos familiares e sociais, a frequência ao cinema, os jogos, 

as leituras, entre outros.  

Estes conteúdos repõem, para o historiador que trabalha com a his-

tória oral, algumas questões importantes. Uma primeira é que, relembran- 

do Maurice Halbwachs, toda memória é coletiva. A memória individual 

se afirma dentros dos quadros de uma memória social que se orienta 

por marcos de classe social, de profissão, de etnia, de gênero, que esta-

bilizam e enquadram o acontecido e o vivido. O mesmo pode ser dito 

sobre os marcos do tempo e do espaço. Casas, ruas, praças, enqua- 

dram acontecimentos da infância e da juventude. Também tempos dis-

tintos, calendários diferentes, porque eregidos sob o signo da vivência 

pessoal, são princípios diferentes de integração entre passado, presen- 

te e futuro. O caráter social da memória se revela, e vimos isso com 

Antonina, não apenas com o que se recorda mas sobretudo como se 

recorda.  

Uma segunda é o o fato de que é preciso levar em consideração a 

distância entre o momento dos fatos vivenciados e o momento da sua 

narrativa. Essa distância é que que propicia ao historiador a percepção 

de um sentido histórico, e é preciso não esquecer que é impossível uma 

identidade entre esses dois momentos. O espaço de tempo existente entre 

eles, independente do seu tamanho, é suficiente para que um pro-

cessamento à luz da mudança dos padrões de percepção, entre a vida 

infantil e a adulta; os valores adquiridos; as vivências experimentadas; 

alterem, e reelaborem, a qualidade íntima da lembrança, mesmo consi-

derando-se que o depoimento oral reitera o vivido e o compartilhado.O 

retrato pintado por Antonina tem a marca do seu presente, um tempo de 

alguem que já viveu bastante ...  
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Outra é o diálogo estabelecido entre o historiador que faz a entrevis- 

ta e o entrevistado. Aqui a separação entre sujeito e objeto é totalmente 

esbatida frente à interação e a mudança de posição que frequentemen- 

te ocorre durante o processo.Se o historiador conduz a entrevista, com 

suas perguntas préviamente organizadas dentro de um roteiro, se ele 

reelabora a fala por ele recolhida, se ele escolhe os trechos significati- 

vos; o depoente seleciona a lembrança, sonega, esquece, desvia, repe- 

te, põem fim ao depoimento.O historiador, na história oral procede como 

o analista na psicanálise. Nesta o analista faz a mediação entre a pala- 

vra do paciente e o seu inconsciente. Na história oral o historiador faz a 

mediação entre o entrevistado e o seu passado individual/coletivo. Como 

na psicanálise o paciente e o entrevistado decidem pelo fim da relação 

revelada num esgotamento da palavra que se torna circular, redundan- 

te. Em todos os dois casos há uma participação ativa, sutilmente tensa, 

por vezes conflitiva, em torno da condução do processo.O entrevistador 

é objeto quando se deixa capturar pela versão do entrevistado, e esse é 

o sujeito quando consegue se impor ao entrevistador, e vice-versa. A 

avaliacão da modificação dessas disposições, como no documento es- 

crito exigem do historiador o exercício da crítica histórica, e só ela é 

capaz de lembrá-Io de que ,oral ou escrito, o documento é socialmente 

produzido e não"expressão irredutível do fato" Antonina nos fala de um 

lugar social e cultural e, como tal, constrói o fato narrado.  

Em todas as questões mencionadas um princípio teórico-metodoló- 

gico se afirma com a força de um cânone: o documento oral não pode 

ser naturalizado, a memória coletiva não pode ser substantivada, como 

já se disse, enquanto uma macro consciência externa das consciências 

individuais, sob pena de reafirmarmos a crença ingênua, e igualmente 

facciosa, do ideal de uma objetividade pura. Isto não impede, no entan- 

to, que continuemos acreditando que a vida social precisa da sustenta- 

ção da recordação e da ação da memória. Mesmo sabendo que, "Atrás 

de minhas costas o tempo se esmigalha. Nenhuma continuidade resiste 

ao uso. O universo ele mesmo é uma sucessão de cheios e vazios"  
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