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Resumo 

 

O trabalho intitulado “O Instituto Lar de Jesus no contexto de formação da Vila 

das Corujas na cidade de Pelotas (1958 – 2018): A organização do arquivo 

como instrumento de pesquisa” objetiva dar vida e voz à comunidade situada 

no Loteamento Santos Dumont ou Vila das Corujas, como até hoje muitas 

pessoas ainda a identificam, apresentando as etapas de organização dos 

arquivos do Instituto Lar de Jesus e as memórias de moradores. A comunidade 

do hoje chamado Loteamento Santos Dumont possui aproximadamente 2400 

habitantes, conforme levantamento feito em 2011, sendo confrontada em sua 

dinâmica urbana com o Presídio Regional de Pelotas e a Unidade Regional da 

Fase, assim considerada uma das vinte áreas de vulnerabilidade social. O 

acervo documental do Instituto Lar de Jesus permite uma abordagem sobre a 

condição econômica, social, comportamental, de saúde e mesmo de estrutura 

urbana. O Instituto Lar de Jesus foi fundado em 15 de outubro de 1961, com a 

denominação de Centro Espírita Lar de Jesus. Em 1967 foi inaugurado o novo 

prédio que funcionou até o ano de 1969 como Centro Espírita. A partir dessa 

data passou a se denominar Instituto Espírita Lar de Jesus, por consequência 

das novas legislações determinando as reformas educacionais que culminaram 

na Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB – 1972 e 1996) e mais 

recentemente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), desenvolvendo ações educacionais e de 

assistência social através de programas e projetos, com parâmetros 

específicos. Pretendemos contribuir para preencher uma lacuna nos estudos 

historiográficos sobre este tema, as comunidades urbanas periféricas, seus 

moradores e sua inserção no cotidiano social das cidades. 

 

 

Palavras-Chave: Instituto Lar de Jesus. Arquivos. Pesquisa. História. 

Comunidades urbanas periféricas. Pelotas. 

  



Abstract 

 

The work entitled "The Lar de Jesus Institute in the context of the formation of 

Vila das Corujas in the city of Pelotas (1958 - 2018): The organization of the 

archive as an instrument of research" aims to give life and voice to the 

community located in the Santos Dumont or Vila of the Owls, as to this day 

many people still identify it, presenting the steps of organizing the archives of 

the Lar de Jesus Institute and the memories of the residents. The community of 

today called Vila Santos Dumont, has approximately 2400 inhabitants, 

according to survey done in 2011, being confronted in its urban dynamics with 

the Regional Prison of Pelotas and the Regional Unit of the Phase, thus 

considered one of the twenty areas of social vulnerability. The documentary 

collection of the Casa de Jesus Institute, allows an approach on the economic, 

social, behavioral, health and even urban structure. The Lar de Jesus Institute 

was founded on October 15, 1961, with the denomination of Spiritist Center Lar 

de Jesus. In 1967 was inaugurated the new building that worked until the year 

of 1969 like Spiritist Center. From that date on, it became known as the Instituto 

Espírita Lar de Jesus, as a consequence of the new legislation determining the 

educational reforms that culminated in the Basic Education Guidelines Law 

(LDB - 1972 and 1996) and more recently the Statute of the Child and 

Adolescent) and the Organic Law of Social Assistance (LOAS), developing 

educational and social assistance actions through programs and projects, with 

specific parameters. We intend to contribute to fill a gap in the historiographic 

studies on this theme, the peripheral urban communities, their inhabitants and 

their insertion in the social daily life of cities. 

 

Key words: Lar de Jesus Institute. Archive. Research. History. Peripheral urban 

communities. Pelotas. 
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Introdução 

 

 

Este trabalho procura dar vida e voz à comunidade situada no Loteamento 

Santos Dumont ou Vila das Corujas, como até hoje muitas pessoas ainda a 

identificam, apresentando os arquivos do Instituto Lar de Jesus e as memórias 

de moradores. Pretendemos contribuir para preencher uma lacuna nos estudos 

e bibliografias sobre este tema, as comunidades urbanas periféricas, seus 

moradores e sua inserção no cotidiano social das cidades.  

Por ser a cidade de Pelotas oriunda de desmembramentos feitos no rincão 

de Tomás Luís Osório, sua formação está intimamente ligada às famílias da 

elite tradicional que, desde sua fundação, e até mesmo antes, controlavam 

todos os segmentos desenvolvimentistas da cidade. 

 

“...em 18 de julho de 1758, o conde de Bobadela, Gomes Freire de 
Andrade, governador do Rio de Janeiro e capitão geral das capitanias do 
Sul, doou ao coronel de dragões, Tomás Luís Osório, um rincão chamado 
Pelotas." (GUTIERREZ,2001)  
 
 
 

 

Figura 1- Mapa do Rincão de Pelotas. Tomás Luís Osório [1758] (Gutierrez, 2001, p. 45). 

 



Analisando a historiografia sobre a cidade de Pelotas, nota-se uma grande 

produção de trabalhos sobre a história da cidade no período colonial e no 

regime imperial, tendo como base de estudo as elites, as charqueadas e, 

posteriormente, os escravos.  

Dentre os poucos trabalhos que se ocupam da formação e 

desenvolvimento dos bairros em Pelotas podemos citar pesquisadores da área 

da Geografia, tais como Natalia Daniela Sá Britto, Gilciane Soares Jansen, 

Paula Neumann Novack e Rosalina Burgos. São raros os trabalhos, estudos ou 

pesquisas na área da História que se ocupem das questões urbanas, tanto na 

História do Cotidiano, das Mentalidades, da Micro História, direcionado ao 

objeto dos bairros periféricos de Pelotas.  

Sabendo da carência de estudos sobre as populações do entorno da 

cidade de Pelotas, os chamados bairros e/ou vilas, entendemos a oportunidade 

de colaborar para trazer a lume aspectos de convivência social, econômica, 

educacional, sanitária, política e comportamental dessas populações que se 

encontram à margem dos registros históricos, mas que são a base de 

sustentação dos mecanismos que movimentam a economia e o 

desenvolvimento de uma metrópole.  

Como paliativo para a situação de exclusão social que pretendemos aqui 

demonstrar, uma instituição particular, o Instituto Lar de Jesus, de caráter 

religioso espírita Kardecista, vem desenvolvendo atividades em diversas áreas, 

dando apoio e reconhecimento aos jovens e suas famílias, no resgate de suas 

cidadanias. 

Como metodologia, este trabalho faz uso da aplicação de práticas 

desenvolvidas durante o curso de Bacharelado em História, nos arquivos do 

acervo do Instituto Lar de Jesus. Como veremos no Capítulo 1, todas as 

disciplinas de pesquisa e arquivo realizadas no curso, estiveram vinculadas ao 

Instituto Lar de Jesus, voltadas para o contexto da sua trajetória na formação 

da Vila das Corujas.  

Inicialmente, o objeto principal desse trabalho era o Instituto, mas conforme 

os arquivos foram sendo vasculhados e os documentos estudados, ficava 

evidente a importância da relação entre a instituição e a vila em que está 

inserida. Nova abordagem, ampliou a discussão original para a formação do 

núcleo populacional que se localiza naquele local, no entorno do Presídio 



Regional de Pelotas, para ali transferido, em terreno doado pela Prefeitura 

Municipal de Pelotas conforme Lei nº 526 de 04 de setembro de 1954, havendo 

confirmação da doação em 13 de Junho de 1956 e a contribuição que o 

Instituto, então Centro Espírita, prestava a essa população. 

Os estudos, pesquisas, práticas e análises foram possíveis com a 

elaboração de um projeto de pesquisa, ou seja, uma carta de intenções, no 

qual são definidas as etapas do processo investigativo, no que o historiador irá 

se basear para produzir seu trabalho. 

O Projeto de Pesquisa tem por finalidade organizar o processo de 

elaboração na concepção de um trabalho científico, administrativo, de captação 

de recursos, ou seja, em todas as áreas onde se faz necessário usar da melhor 

maneira possível, o tempo e o espaço disponível, na elaboração consciente de 

pesquisas. A elaboração do Projeto de Pesquisa visa afastar a superficialidade 

na condução do processo, tornando-o uniforme e coeso, o que leva à 

conclusão de uma pesquisa baseada nas normas exigidas pela formação 

acadêmica. 

Para dar maior visibilidade ao processo de trabalho desenvolvido nas 

disciplinas que formam a parte profissionalizante do curso de Bacharelado em 

História, de natureza prática e que constituem a identidade do curso, com o 

intuito de valorizar o trabalho de arquivo e apresentar como estas atividades 

resultaram em uma pesquisa, o primeiro capítulo apresenta um percurso 

teórico e metodológico do trabalho nos arquivos do Instituto Lar de Jesus que 

apresentam dados da história da Vila das Corujas e do Instituto Lar de Jesus, 

apresentadas, por sua vez, nos Capítulos 2 e 3, respectivamente.  

 Para produzir uma história do Instituto Lar de Jesus, além dos 

documentos existentes no Arquivo do Instituto (matrículas de alunos, relatórios 

de professores, boletins de notas, fichas médicas, atas da diretoria, 

correspondências, projetos e fotografias), buscamos complementar os dados 

existentes com pesquisas em outras instituições, tais como jornais na 

Biblioteca Pública Pelotense, atas da Câmara de Vereadores de Pelotas, 

informações na 5ª Delegacia de Policia Regional, no Instituto Histórico e 

Geográfico de Pelotas, Prefeitura de Pelotas (Secretaria de Gestão das 

Cidades e Mobilidade Urbana – Departamento de Patrimônio), Presídio 

Regional de Pelotas e Superintendência do Serviço Penitenciário. Também 



realizamos entrevistas com pessoas que contaram suas experiências na 

instituição: Maria Nedi Carvalho Martins, com 65, que ainda vive no 

Loteamento Santos Dumont e frequentou o Instituto no seu 4º ano primário; 

Osvaldo Ramos da Luz, também residente no loteamento, hoje com 67 anos, 

catador, que frequentou o Instituto no seu 2º ano primário; e Roberto Martinez 

Nunes, Diretor-presidente do Instituto Lar de Jesus. 

 

  



  

CAPÍTULO 1 – A organização do Acervo do Lar de Jesus 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no decorrer das atividades práticas de 

arquivo exercidas durante o curso de Bacharelado em História da Universidade 

Federal de Pelotas. Antes de relacionar essas atividades, fazem-se 

necessárias algumas colocações teóricas sobre os documentos e sua função, 

como detentores de histórias. 

A falta de fontes impossibilita a compreensão da História, pois, mesmo à 

luz de diversos questionamentos teóricos, fica evidente que o documento é 

imprescindível ao historiador. A questão é definir o que é um documento na 

ótica do historiador, o que esse documento transmite e se seu significado tem 

alguma importância.  

A validade do documento pode ser avaliada dependendo da visão de quem 

o estuda e de quais interpretações pode dele retirar. A importância da carta de 

Caminha, por exemplo, foi sendo descoberta conforme as circunstâncias 

sociais, políticas, econômicas e historiográficas na mudança do pensamento 

nos quinhentos anos de trajetória do desenvolvimento do Brasil, de Portugal e 

mesmo da Europa. 

Sabemos que um documento tem seu tempo, a durabilidade de seu 

interesse depende de momentos e movimentos próprios da objetividade do 

conhecimento que encerra, por isso pode se tornar inútil, esquecido nas dobras 

do tempo. Sabe-se que o presente avalia a mensagem do documento como 

uma constante mutação.   

 

...não existe um fato histórico eterno, mas existe um fato que 
consideramos hoje um fato histórico, é fácil deduzir que o conceito de 
documento siga a mesma lógica. (KARNAL,TATSCH,2009).  

 
Podemos dizer que o documento é uma extensão do passado que nos 

chega através do texto escrito, como cartas, tratados os mais diversos, 

testamentos, ofícios, livros impressos, entre outros que confirmem em si 

mesmos a autenticidade das informações trazidas, ainda que se torne crítico o 

seu conceito. 



Para a Escola Metódica, importante tendência da produção do 

conhecimento histórico do século XIX, o historiador se apega à seleção das 

informações, não dando ao documento a oportunidade de se comunicar, 

fazendo a classificação documental de modo eletivo sem preocupação com o 

conteúdo diversificado na mensagem.  

No século XX, a Escola dos Annales contribuiu para a ascensão do 

documento histórico ao patamar de fonte histórica. Marc Bloch nos ensina que 

assim como cresce a pesquisa do historiador, cresce junto a variedade de suas 

fontes. O crescente prestígio de diversos ramos da História permite uma maior 

observância em relação ao documento histórico, que só tem sentido na relação 

com o que o complementa, tanto anteriormente como posteriormente.  

Passou-se, ao longo do século XX, a usar a tipografia do documento 

histórico como um revelador de conclusões que levaram a reações diversas 

entre os historiadores, com trabalhos em áreas de duvidosa análise. Embora as 

críticas negativas, a História das Mentalidades teve importância com a 

alteração do uso e conceito de documento histórico. A partir dessa 

fragmentação da História tradicional, surgiram novas visões, começando a ter 

interesse toda  atividade humana, dando sequência ao estudo de Marc Bloch. 

A Antropologia e a Sociologia passam a ter mais interatividade com a Nova 

História, levando à ampliação da noção de documentos, tendo nos 

historiadores idealistas de esquerda os condutores do interesse documental 

para o lado inverso do eurocentrismo histórico. A noção de documento 

conheceu uma amplitude significativa e a principal, foi a leitura feita do mesmo 

documento que leva a interpretações díspares, deixando a classificação de 

utilidade ou não, conforme as informações forem pertinentes ao assunto 

tratado e usado como fonte. À luz do passado a verdade documental não pode 

ser equivalente ou subserviente aos padrões do presente, pois as analogias 

não cabem no ordenamento dos fatos. 

Fica explicitado que nem sempre os documentos contemplam a verdade e 

que fontes documentais devem ser esmiuçadas a fim de mostrar não aquilo 

que nos contam, mas o que nos escondem. Sabemos que os documentos 

escritos são factíveis de adulteração, manipulação, falsificação e até mesmo 

“verdades mentirosas”, sendo que a garantia da veracidade do documento 

escrito decorre da associação com outras ciências e a prática de comparação 



de documentos contemporâneos na análise da escrita, datas, locais e outras, 

vindo a ser estabelecido o método de crítica documental através da 

Diplomática. 

Fica a sensação de que documento é o que o momento decide que o seja, 

e encerra em si a importância do que tem a mostrar. Sabe-se não é ele que vai 

determinar o valor da informação, mas o momento social ou político, sendo a 

visão do historiador quem vai decidir e colher a informação nele contida. Um 

documento histórico talvez não tenha epílogo e nem prefácio, mas em sua 

ambiguidade dialética, traz a contradição e a imprevisibilidade do ser humano, 

em conjecturas subjetivas e casuais dando acesso ao passado de muitas 

facetas e variáveis, tornando-se uma memória fugidia e conflituosa.  

 

 

1.1. Atividades no Arquivo e a Definição da Pesquisa: uma trajetória 

articulada 

 

Nosso primeiro contato com um arquivo deu-se na disciplina de Introdução 

ao Estudo de Acervos, no primeiro semestre letivo do curso de Bacharelado em 

História, ministrado pelas professoras Drª Márcia Janete Espig e Drª Elisabete 

Leal. Esta disciplina e a de Organização de Arquivos Históricos têm na ementa 

o princípio básico de caracterização, organização e conservação de acervos, o 

estudo de acervos já organizados e trabalhos práticos em prospecção e 

limpeza de acervos. Seu objetivo é discutir o que constitui documento histórico, 

introduzir o tema da conservação de acervos e seus vários tipos e evolução, 

propiciar o contato com a problemática da organização geral dos acervos, o 

cuidado com os diversos suportes e seu arranjo e cumprir tarefas de 

higienização, limpeza, conservação e organização de acervos, além de realizar 

leituras especializadas no tratamento do tema da disciplina, realizar pesquisas 

e trabalhos específicos, individuais ou em grupo, no sentido de propiciar o 

desenvolvimento do conhecimento, assim como, realizar visitações em acervos 

e locais de guarda de documentação adequados ao momento do curso em que 

os alunos se encontram.  

Optamos por desenvolver as práticas em arquivo no Instituto Lar de Jesus, 

cujo arquivo está colocado em uma sala pequena, medindo 2 metros de largura 



por 3 metros de comprimento, sendo o acervo composto por documentos 

relacionados à administração, como atas, livros de registros, convênios 

firmados com instituições públicas e privadas, correspondências, documentos 

fiscais, jurídicos e contábeis, registros de funcionários, professores, voluntários, 

bolsistas, estagiários, alguns oriundos de países como Japão, Argentina, 

Espanha, Inglaterra entre outros, registro de matrículas, históricos e notas dos 

alunos. 

 

                                Figura 2- Fotografia do arquivo do Instituto Lar de Jesus 

 

Todo esse material encontra-se em prateleiras de madeira, sem fundo 

ripado, encostado nas paredes, armazenados em caixas de papelão ou pastas 

plásticas, o que não se considera satisfatório para a preservação do acervo e 

estando já em caminho de organização, mas fora dos padrões da arquivística, 

com separação de documentos, uso de materiais metálicos na junção das 

folhas, mofo, amassamentos e outros detalhes. 

Ao conhecer o arquivo, a primeira atividade foi examiná-lo e detectar os 

problemas existentes. Posteriormente, em reunião com os responsáveis pela 

instituição, propor as mudanças necessárias e a metodologia que melhor se 

enquadraria ao acervo, quando foi fornecido o material para o trabalho e o local 



para a prática. Num segundo momento, iniciamos a higienização, dentro das 

normas de proteção ao documento e ao profissional, a retirada dos grampos e 

clipes de metal e sua substituição pelos de plástico e, concomitantemente, foi 

feita a observação e ordenação dos documentos por ordem alfabética, 

conforme o acordado com a administração. O passo seguinte foi anexar os 

documentos avulsos em seu grupo e os distribuir nas respectivas séries. 

 

                 Figura 3- Fotografia dos materiais usados na prática de arquivo 

 

Junto aos administradores iniciamos um trabalho de conscientização, para 

se possível, mudar o local do arquivo e suas especificações, a fim de adequá-lo 

o mais próximo das normas da prática arquivística, buscando preservar os 

documentos históricos que compõem o acervo do Instituto Lar de Jesus. 

Durante o período de realização das atividades práticas, não foi possível 

concluir todas as etapas do arquivamento devido à escassez de tempo, no 

geral foi muito satisfatório e gratificante poder desenvolver este trabalho na 

instituição, pois possibilitou inclusive uma análise das condições sócio 

econômicas e de exclusão social dos alunos do Instituto, aproveitamento 

curricular e socialização.  

Nas atividades práticas desenvolvidas foi possível usar os conhecimentos 

teóricos adquiridos, tornando automática essa relação entre a teoria e a prática, 

pois no momento em que se exercita o trabalho de organização arquivística, 

todos os conceitos, como respeito aos fundos, etapas de passagem do 



documento, higienização, princípio de providência, se manifestam 

intrinsecamente, guiando o trabalho por uma linha de condução sutil que já se 

encontra absorvida em nossa mente.  

Sabe-se que não devemos misturar documentos de diferentes fundos, 

estes devem ser catalogados e organizados conforme a origem, a higienização 

deve ser feita para preservar o documento, o catálogo serve para que se tenha 

acesso aos documentos do arquivo, se o arquivo é primário na sua fase de 

produção ou se já está na fase intermediária, quando serve esporadicamente 

aos interesses da administração ou pessoas, ou na terceira idade quando 

definitivamente é custodiado por alguma instituição e passa a ser um arquivo 

de pesquisa pública. 

O arquivo é de natureza privada, sendo organismo de estrutura simples e 

já adota a classificação por ordem alfabética. Foi acordado que seria mantida a 

mesma, por conta de os funcionários estarem familiarizados com a prática, 

devendo, se for preciso, proceder algum ajuste. Embora a organização 

arquivística tenha uma sequência linear, com normas rígidas de 

funcionamento, não podemos ser arbitrários, devendo proceder com 

diferenciação em virtude dos muitos tipos de arquivos existentes em diversas 

instituições que não conseguem, por motivos econômicos, de espaço ou de 

pessoal, manter um arquivo minimamente dentro dos padrões da organização 

arquivística. O arquivista deve estar consciente de que seu trabalho é fazer 

com que o arquivo tenha condições de ser usado, adaptado às condições a ele 

destinado, sempre na esperança de possibilitar aprimoramentos para a 

salvaguarda destas memórias e no acesso aos interessados. 

O estudo sobre Arquivos Especiais abriu novas perspectivas de pesquisa 

no acervo do Instituto Lar de Jesus, o qual possui um bom número de 

documentos que se enquadram neste conceito. A disciplina de Arquivos 

Especiais, ministrada pela professora Drª Ana Inez Klein, conforme o 

cronograma, estabelece: 

 

"compreender o tipo particular de acervo que constitui um arquivo 
especial e os cuidados principais que se deve ter em sua formação, 
arranjo, limpeza e conservação, tendo como objetivo geral estudar a 
formação dos arquivos de natureza não textual e as suas diferentes 
etapas."  (PPC do Curso de Bacharelado em História, 2010) 

 



Os objetivos específicos incluem:  

 

"Analisar formas e princípios que regem sua organização e 
classificação. Analisar a diferenciação entre os demais tipos de 
arquivos históricos e os arquivos especiais; realizar práticas de 
organização e preservação de arquivos fotográficos, cartográficos e 
iconográficos."  (PPC do Curso de Bacharelado em História, 2010) 

 

Foi no decorrer das décadas de 1960 e 1970 que os arquivistas passaram 

a se interessar pela inclusão de documentos em suporte não textual nos fundos 

de arquivo, pois até aquele momento esse tipo de material era reunido sob a 

forma de coleção e encaminhado para especialistas de outras áreas. 

Dois conceitos se referem à natureza dos documentos de arquivo: o 

conceito de arquivo especial e o de arquivo especializado. Conceitualmente, 

segundo Paes (2005), arquivo especial é o que tem sob sua guarda 

documentos de formas físicas diversas, como fotografias, discos, fitas, clichês, 

microfilmes, slides, disquetes, CD-ROM e que por essa razão merecem 

tratamento especial, não apenas referente ao armazenamento, como no 

registro,  controle, conservação, etc. 

Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, documento 

especial produz linguagem não textual, usando como suporte materiais não 

convencionais, o que exige procedimentos diferenciados na avaliação técnica, 

de guarda e preservação, necessitando quase sempre do uso de tecnologias 

para seu acesso, estando incluído o papel, desde que em formato e dimensões 

excepcionais, podendo ser dividido em suportes audiovisuais e/ou informáticos. 

Já o arquivo especializado é usado na identificação da documentação 

produzida pela produção humana em ações específicas, citando como exemplo 

os arquivos escolares, médicos, eclesiásticos, de entidades esportivas, etc, não 

levando em consideração o aspecto físico em que são apresentados. Esse 

suporte que está inserido no contexto do arquivo especial, pode ser encontrado 

em materiais que reproduzam informação como papel, acetato, goma-laca, vinil 

e outros. Há uma diversidade de formatos para cada um, definidos como “a 

configuração física que assume um documento, de acordo com a natureza do 

suporte e o modo como foi confeccionado”, em Bernardes e Delatorre (2008).  

Neste trabalho foi usado como fonte de arquivo especial o recurso da 

fotografia, que se define como a impressão de imagem sobre um suporte 



visual, mediante a ação da luz. As fotografias organizadas, estudadas e 

pesquisadas neste trabalho, tinham formato quadrilátero e dimensões variadas, 

coloridas e em preto e branco. 

Durante as práticas desenvolvidas no instituto, tivemos acesso a 

fotografias, que contribuíram para a compreensão do desenvolvimento da 

comunidade da Vila das Corujas e do próprio Instituto e suas relações.  

Usando as técnicas aprendidas sobre o acervo do Arquivo Especial, 

iniciamos a organização dos documentos não textuais encontrados, desde sua 

identificação, passando pela medição, observação do estado de conservação, 

higienização, assim como digitalização dos documentos para posterior guarda 

em acervo eletrônico, concluindo com a catalogação e armazenagem. Todo 

este trabalho foi registrado em planilhas de atividades, fichas de observação e 

catalográficas, que resultaram num relatório das atividades práticas no arquivo 

especial do Instituto Lar de Jesus. 

 

                 Figura 4- Fotografia da prática em arquivo especial 

 

Esses documentos que perfazem o acervo especial da instituição dão 

subsídio e corroboram as informações colhidas quando da consulta nos 

documentos escritos, fortalecendo a tese do forte vínculo existente entre a 

comunidade da Vila das Corujas e o Instituto Lar de Jesus desde suas 

formações, no período de 1958 e 1961. Assim destacamos a importância da 

formação de acervos tanto em arquivos de documentação textual quanto 



especial, em qualquer órgão, instituição, departamento, associação, 

educandário, empresa, sendo esse o melhor meio de conservar a memória 

histórica de cada uma em particular e da construção da história das ruas, das 

vilas, do bairro, da cidade, chegando ao entendimento da história da 

humanidade num contexto global. 

 

 

1.2. As entrevistas como complementação da pesquisa 

 

No processo de organização e estudo dos documentos do arquivo do 

Instituto Lar de Jesus, percebemos a necessidade de completar o trabalho, 

além de bibliografia e dos documentos situados em outros locais, como 

instituições e órgãos públicos municipais, com o trabalho de História Oral, 

através de entrevistas com sujeitos cujos testemunhos tem a função, neste 

caso, de complementar as informações e, para além, constituir um arquivo para 

se somar ao acervo já existente. No mesmo contexto de uso do documento não 

escrito, a História Oral se faz presente na elaboração deste trabalho como 

subsídio importante.  

O surgimento nos Estados Unidos, em 1947, da chamada História Oral 

teve como motivação os testemunhos de ex-combatentes e familiares, em 

relação à II Guerra Mundial, num momento em que avanços tecnológicos e de 

comunicação de massas, como o rádio e os jornais, se fazem presentes. 

Sofreu críticas voltadas principalmente à seletividade da memória, quando a 

partir de 1960, o uso pela Nova Esquerda grupo de pensadores oriundo da 

Inglaterra, trouxe-lhe respeitabilidade, com a orientação de uma história vista 

de baixo. Chegou ao Brasil nos anos 1970, na esteira do movimento pela 

anistia e abertura política, com o intento de ouvir os testemunhos 

esclarecedores para a história do Brasil. 

Atuando como História do Tempo Presente, refere-se à vida social das 

pessoas elaborando documentos, arquivamento e estudos sobre a História 

Viva, captando testemunhos através de meios eletrônicos, tornando possível 

construir uma pesquisa baseada somente na fonte oral. Esse processo se 

divide em três etapas, que são gravação, confecção e análise, usadas nas 

modalidades em que se divide a História Oral: História Oral de Vida, História 



Oral Temática e Tradição Oral, sendo um campo interdisciplinar, onde 

diferentes tipologias de trabalho interagem entre si. 

A modalidade usada por mim foi a História Oral Temática, quando o uso da 

fonte oral tem a mesma equivalência da documentação escrita, pois a 

característica da História Oral Temática é que aspectos da história pessoal do 

narrador devem estar inseridos na informação temática central, necessitando 

para isso de um roteiro pré-estabelecido de entrevistas, podendo optar por ser 

direto ou inclusivo. 

Vale destacar que este recurso ganhou muito espaço naqueles trabalhos 

onde não há nenhuma outra fonte disponível, ou muito poucas, sobretudo nos 

casos em que a pesquisa está voltada para sujeitos anônimos, ou iletrados, ou 

sem registros.  

O uso da História Oral no desenvolvimento do trabalho aqui apresentado 

contribuiu para a compreensão do envolvimento direto das pessoas no 

processo de formação da Vila das Corujas, através de entrevistas com alguns 

moradores do bairro, quando ficou evidente a importância da memória viva 

como fonte no contexto do estudo sobre a formação de núcleos urbanos 

periféricos, para os quais muitas vezes não se encontra subsídios de pesquisa 

na forma de fontes textuais ou de formato especial. 

O conceito de História Oral Temática foi usado na elaboração da pesquisa, 

conduzindo as entrevistas no sentido de incluir o narrador na premissa de sua 

trajetória na formação, convivência, participação e outros aspectos que 

perfazem o núcleo social de uma comunidade, através de um questionário de 

26 perguntas, as quais eram propostas conforme a narrativa do entrevistado 

conduzia o assunto. O tempo médio das entrevistas foi de uma hora e quarenta 

minutos, num universo de três, sendo uma feminina e duas masculinas, com 

pessoas de idade acima dos 60 anos, portanto todas elas partícipes da 

formação da comunidade da Vila das Corujas e do Instituto Lar de Jesus. 

Como projeto piloto de práticas em História Oral, desenvolvemos uma 

metodologia de pesquisa com a História Oral Temática, entrevistando a 

senhora Maria Nedi Carvalho Martins, de 64 anos de idade, moradora na Vila 

Santos Dumont, desde 1958.  



 

                 Figura 5- Fotografia de Maria Nedi Carvalho Martins 

 

A entrevista se deu na residência da moradora e foi feita em gravador 

digital, num tempo de uma hora e quinze minutos. Embora o local não fosse 

ideal, devido a interrupções casuais, foi possível colher algumas impressões 

sobre o desempenho da narradora e da narrativa, como a boa memória 

apresentada, o gosto de conversar, desinibida, com demonstrações de alegria, 

nostalgia e às vezes medo e insegurança quanto às recordações, pois 

conforme Portelli, “o ato e a arte de pensar jamais deixam de ser 

profundamente pessoal”. 

 

“Eu mesmo né, meus irmãos estudaram ali também, não, a gente se criou 
ali né, porque nós entremo pro Lar de Jesus, o colégio, porque a gente não 
tinha, e mesmo que tinha que estudar, tinha que ir no colégio pra estudar, 
mas na época a gente não tinha nem um calçado pra botar, eu me lembro 
até hoje, o primeiro sapato que eu ganhei foi do Lar de Jesus, um 
sapatinho de plástico, eu parece que estou enxergando, (emocionada) mas 
aquele sapato era só pra saí, só pra passear, que a gente nem passeava, 
nem tinha onde passear né, mas era só pra botar fim de semana, no 
domingo, a roupa a gente ganhava dali tudo, porque não tinha nem o que 
comer muitas vezes, era então a gente, os pai botavam a gente ali pra, pra 
ter um alimento...” (Martins, 2017). 
 

Sabemos que nem tudo que vivenciamos no passado é lembrado e, 

somente uma parte nos é gravada na memória, sendo que dessa memória nem 

tudo sobrevive. O pouco que sobra torna-se interesse do historiador, mesmo 



que desse pouco apenas uma parte se destaque pela credibilidade, tornando-

se perceptível um percentual menor, e desse percentual uma parte somente é 

apreendido ou narrado pelo historiador, sendo assim, pode-se entender que a 

memória é como um pântano de recordações, onde a verdade e a ilusão se 

mesclam tornando inseguro o trilhar pela narrativa histórica da memória 

Portanto, cabe ao historiador perceber e saber avaliar quais recordações 

são plausíveis da realidade e quais são frutos da imaginação, ou mesmo da 

apropriação de memórias outras que não digam respeito à trajetória de vida do 

narrador, para isso valendo-se dos conceitos teóricos desenvolvidos através 

dos tempos, os quais trazem diretrizes postuladas que muitas vezes se 

contradizem, mas ao mesmo tempo esclarecem, fazendo com que o historiador 

perceba a ambiguidade da memória requisitada e sua participação como 

construtora da história. 

Ainda com todos estes destaques, as informações obtidas nas entrevistas, 

cotejadas com os dados levantados no acervo do instituto e em outras 

instituições, tornaram possível a elaboração de uma História do Instituto Lar de 

Jesus.  

  

 

  



 

 

Capítulo 2 - A Vila das Corujas 

 

O presente trabalho tem por objetivo, registrar a história da população dos 

bairros de periferia, praticamente invisível no contexto urbano de uma cidade 

média, como é o caso de Pelotas. 

Para esse trabalho vamos utilizar os estudos empreendidos na Geografia, 

que produz pesquisas mais fecundas sobre a formação e característica urbana 

das cidades de porte médio no Brasil, como as elaboradas por Andresa 

Lourenço da Silva, Cristiano Stamm, Jefferson Andronio Ramundo Staduto, 

Jandir Ferreira de Lima, Yonissa Marmitt Wadi, baseados em conceitos que 

discutem e dialogam entre si a questão do que se pode entender por cidade de 

porte médio e/ou cidade média, como veremos a seguir. As possibilidades de 

análises e interpretações deste conceito são muitas, devido às disparidades e 

diversidades das cidades e sua funcionalidade quanto ao seu desempenho na 

rede urbana brasileira.  

 

2.1. Pelotas como cidade de porte médio 

 

Os autores mostram que devido a influência da literatura francesa na 

Geografia Brasileira, a terminologia adotada de cidade média é oriunda de 

villes moyennes, ou villes intermédiares, enquanto na literatura castelhana se 

encontra a nomenclatura ciudades intermédias ou ciudades medianas. Na 

bibliografia brasileira da Geografia é usado o caráter quantitativo e qualitativo 

para definir o conceito de cidade média.  

Esse conceito surgiu na França, quando da preparação do VI Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social, no final da década de 1970, o qual fazia 

referência à pertinência da criação de uma política de cidades médias. No 

Brasil, na mesma época, debatia-se, pesquisava-se e realizavam-se estudos 

sobre as cidades médias, levando em consideração apenas a variável 

demográfica, mas vale lembrar que nos anos 1960, já havia um aumento de 

cidades médias redefinindo o porte dos núcleos urbanos embasados pela 

economia industrial brasileira.  



Tendo uma posição estratégica para a desconcentração regional no Brasil, 

o fluxo migratório e o êxodo rural aos centros maiores propiciou o surgimento 

das cidades de porte médio, originando uma nova concepção de alinhamento 

entre cidades produtoras e consumidoras, na distribuição da rede urbana 

nacional, no reajustamento das cidades médias no entorno das metrópoles e a 

maior distribuição da população no sistema urbano brasileiro. Com isso houve 

um impulso, na década seguinte, para o crescimento das cidades médias 

quando municípios com mais de 100.000 habitantes aumentaram sua 

representatividade na conjuntura do ajuste populacional brasileiro, determinado 

fenômeno da interiorização que através do crescimento econômico, das frentes 

de trabalho e negócios, da expansão das fronteiras foram fundamentais para 

as modificações e a consolidação das cidades médias, determinando então o 

Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) que a cidade de porte médio 

comporte uma população entre 100.000 e 500.000 habitantes.  

Os interesses governamental e acadêmico, que eram palco de estudo e 

pesquisa nos anos 1970, permaneceram nos anos 1990 na discussão sobre as 

cidades médias, quando foi criada a Rede de Pesquisadores sobre Cidades 

Médias (RECIME), grupo constituído por 18 universidades brasileiras e duas da 

Argentina e Chile, tendo por objetivo desenvolver pesquisas sobre espaços 

urbanos.  

As cidades médias, no parecer teórico, são divididas em duas correntes, a 

quantitativa, na qual o tamanho populacional mostra-se suficiente para 

determinar a identificação de cidade de porte médio em sua unicidade. Já a 

qualitativa, utiliza como critério o tamanho demográfico, a dinâmica intraurbana, 

as funções urbanas, infraestrutura, relações interurbanas e com o campo, 

distanciamento de áreas metropolitanas, qualidade de vida, a situação 

geográfica, retenção de migrantes e imigrantes e oferta de bens e serviços.  

Pelotas, desde a década de 1960, está inserida no conceito de cidade 

média, apresentando todos os requisitos necessários ao enquadramento. 

Neste contexto, o que podemos afirmar é a necessidade de expansão da 

malha urbana da cidade, a fim de absorver a população migratória. No entanto, 

essa expansão se faz aleatória, considerando-se de fundamental importância a 

divisão histórica da produção e uso do espaço urbano e sua apropriação, 



quando então é construída a concepção de espaço concebido, percebido, 

vivido, como território de uso.  

Em Pelotas, os espaços periféricos têm uma maior evolução justamente a 

partir da década de 1960, quando a população equivalente a 150.000 

habitantes, começa a se expandir em percentual de 25%, causado pelo êxodo 

rural em sua maior parte, assim como a oferta de bens e serviços que atraem 

migrantes. Essa onda migratória consolida a transformação da zona periférica 

da cidade, através da implantação de núcleos comunitários assentados em 

áreas abertas, na intenção de ocupação do território, formando um cinturão ao 

redor da área urbana já existente, no sentido de radicar-se próximo à região 

que lhes propiciará trabalho. Esses núcleos se transformarão em vilas e no 

decorrer de sua expansão serão consideradas microrregiões, inseridos dentro 

das áreas administrativas da cidade.  

 

“O lugar de um bairro é construído por um grupo de pessoas que vive 
em determinada porção do espaço porque se engajaram em um 
movimento de identidade comum e um objetivo comum. Esse lugar 
criado dentro de grupo social tem uma identidade comum e um objetivo 
comum. Esse lugar criado dentro do grupo social tem uma identidade 
com caráter político, social e cultural, e, além disso, redimensiona a 
infraestrutura e as novas relações sociais, econômicas e culturais. ” 
(NOVACK, 2015). 

 

No caso específico que serve de estudo e o qual pesquisamos, a Vila das 

Corujas, todos esses aspectos se fazem presentes, estando hoje essa 

comunidade inserida no contexto da mesarregião da Tablada, na área 

administrativa das Três Vendas, segundo o III Plano Diretor de Pelotas, que 

delimita as regiões administrativas da cidade. O Loteamento Santos Dumont se 

identifica como AEIS II (Área Especial de Interesse Social), no qual “área 

pública ou privada, ocupadas por população de baixa renda, em que haja 

interesse público em promover a regularização fundiária, produção, 

manutenção e recuperação de habitação de interesse social”. 

 

 

 

 



2.2. A Vila das Corujas: aspectos da condição de comunidade 

periférica 

 

A localização geográfica ao Loteamento Santos Dumont, ou Vila das 

Corujas, em relação ao centro da cidade de Pelotas, está ao norte da mesma, 

no quadrilátero formado pelas avenidas Salgado Filho, ao sul, Engº Ildefonso 

Simões Lopes, a leste, Guadalajara, ao norte e Cristovão José dos Santos, a 

oeste, fronteiro ao núcleo habitacional Cohab II, conhecido como Cohab 

Tablada. Sua característica marcante é a presença do Presídio Regional de 

Pelotas, que está inserido dentro da comunidade, tendo como divisa no lado 

norte o Aeroporto Internacional Santos Dumont.  

A formação da Vila das Corujas está relacionada com a criação do Presídio 

Municipal, quando muitas famílias vieram construir suas casas em terreno ao 

lado, a fim de permanecer próximas de parentes apenados. Como em todo 

loteamento de periferia, havia dificuldades, como falta de água encanada, 

sendo que existia apenas uma bica afastada do centro da vila, além da 

ausência de saneamento e iluminação. A escuridão justificaria o nome da Vila. 

Essa comunidade é formada por seis ruas paralelas no sentido norte-sul e 

seis no sentido leste-oeste, em formato irregular. No seu entorno se localizam a 

União Gaúcha João Simões Lopes Neto, a Escola Nossa Senhora das Dores, o 

Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), o citado aeroporto, o presídio e 

o Instituto Lar de Jesus. Trata-se de uma comunidade de pequeno porte, em 

constante situação de risco, sem estrutura de urbanização e dependente de 

ações desenvolvidas por entidades assistenciais e/ou sociais.  

 



 

                    Figura 6- Mapa da localização da Vila das Corujas (Google Maps) 
              

A fim de reivindicar melhorias para a localidade, foi fundada a associação 

de moradores, presidida por Felicíssimo Pereira, tendo uma importante atuação 

no ano de 1971, quando um tufão passou pelo local destruindo as moradias, o 

que levou os moradores a trabalharem em mutirão para reconstruí-las. Na 

mesma época, a Prefeitura Municipal de Pelotas realocou famílias de áreas de 

alagamento para terrenos na Vila, e colocou a rede elétrica de iluminação, 

passando então a comunidade a chamar-se Loteamento Santos Dumont, 

referência talvez ao aeroporto de Pelotas que fica nas proximidades, e leva o 

mesmo nome.  

Essa associação, que foi ativa no passado, encontra-se atualmente 

desativada ou desorganizada. Os moradores se ressentem da falta de um 

órgão para encaminhar suas reivindicações de necessidades do local como 

lazer, cultura, esportes, assim como solução para problemas estruturais que a 

periferia sofre. 

O esporte já foi ativo na comunidade através do futebol, quando diversas 

equipes, como o Beleia Futebol Clube, União Tricolor, São Caetano, Roma, 

Lazio, Penharol, Sociedade Esportiva e Recreativa Força Jovem, e, Santos 

Futebol Clube, mantiveram durante um espaço de tempo uma sociabilidade 



recreativa e interativa. Hoje apenas o Santos Futebol Clube mantém atividades, 

apenas sociais.  

A cultura teve também aspecto importante na comunidade através do 

movimento Hip Hop, que oportunizou o surgimento de talentos nas áreas de Dj, 

Mc, B-boy e grafiteiros, distribuídos em grupos como os Feridos Pelo Sistema, 

Meninos da Periferia, Raciocínio Ativo, Mente Ativa, Douglas Machado, 

Geração Sofrida e Parceiros do Rap, mas, infelizmente, as dificuldades 

vivenciadas  por esses jovens, como falta de incentivo e apoio para 

disponibilizar seu trabalho, assim como o preconceito cultural, fizeram com que 

houvesse uma dispersão dessas atividades, algumas se desenvolvendo na 

clandestinidade.  

A Vila está servida de lanchonetes, oficinas mecânicas, mercadinhos, lojas 

de souveniers. Nota-se que não existem áreas de lazer que beneficiem 

pessoas de qualquer idade, ficando a oportunidade de recreação por conta das 

atividades desenvolvidas pelo Instituto Lar de Jesus e pelo clube Santos 

Futebol Clube. 

A comunidade da hoje chamada de Vila Santos Dumont, possui 

aproximadamente 2400 habitantes, conforme levantamento feito em 2011, 

sendo confrontada em sua dinâmica urbana com o Presídio Regional de 

Pelotas e a Unidade Regional da Fase, assim considerada uma das vinte áreas 

de vulnerabilidade social apontadas pelo Comitê Municipal para a Prevenção à 

Violência (PPV), em 2011. 

Hoje a Vila é atendida no aspecto religioso por várias igrejas e matrizes, 

como a africana, espírita, pentecostal, luterana, evangélica e católica. Neste 

universo se encontram entidades que prestam serviços socioeducativos, como 

o Instituto Lar de Jesus, a Escola Lar de Jesus, O Centro Espírita Alan Kardec, 

a Associação Beneficente Luterana de Pelotas (ABELUPE) e a Escola de 

Educação Infantil Bom Pastor.  

Na área da saúde o atendimento é feito através da unidade básica de 

saúde (UBS) que funciona junto à ABELUPE, na Rua Luciano Gallet, nº 600, 

atendendo um universo de 3900 pessoas. Essa unidade de saúde foi fundada 

em 1976, pelo Departamento de Medicina Social (DMS) da Universidade 

Federal de Pelotas, baseada no modelo de atenção voltada para a Estratégia 

Saúde da Família, quando de um acordo com a ABELUPE que oportunizou um 



local para instalação da sede, e durante vinte anos fez a manutenção da área 

física, quando então a Universidade Federal de Pelotas passou a pagar 

aluguel, sendo 50% do valor  investido em melhorias estruturais e manutenção 

da UBS.  

Na UBS Vila Municipal, como é denominada, há dois consultórios clínicos 

e/ou ginecológicos, sala de espera com um banheiro, sala de 

nutrição/puericultura, sala de vacinas, sala de procedimentos, sala de 

esterilização, sala de recepção, sala de orientação com um banheiro, local para 

armazenamento de medicamentos básicos. No segundo piso uma sala de 

reuniões, um gabinete de dentista, sala de serviço social e as dependências da 

ABELUPE. Formam a equipe técnica, três médicos, uma professora do DMS, 

três recepcionistas (sendo uma estagiária), um enfermeiro, dois técnicos de 

enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde da Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), um dentista, uma assistente social, uma nutricionista e uma 

higienista.  

Como toda comunidade de periferia, os moradores passam por 

necessidades, enfrentando dificuldades inerentes às péssimas condições de 

estrutura urbana, como calçamento, calçadas, rede de esgoto, iluminação 

pública e transporte, que deveriam ser, por direito, desenvolvidas pelo poder 

público. Essas dificuldades impossibilitam a dinâmica da comunidade, 

tornando-a lugar de chegada para descanso diário após o trabalho, 

descaracterizando o sentido de convivência contínua, desenvolvido através de 

atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer, dificultando o fortalecimento 

comunitário. Assim, o que conseguem materializar no sentido de 

“pertencimento” está relacionado com as atividades desenvolvidas pelas 

entidades prestadoras de sociabilidade que existem no local. 

Outro aspecto relevante que inibe e dificulta essa liberdade social é o 

contínuo contato com a violência, e o medo das incursões marginais nos 

arredores do Presídio Regional e da Unidade do Fase, como tentativas de 

fugas, rebeliões, assassinatos, mantendo os moradores da comunidade em 

constante alerta, quanto as possíveis consequências que podem advir dessa 

insegurança no convívio diário de seus filhos com esse quadro de 

marginalização e risco. 



O Loteamento Santos Dumont, torna-se, portanto, alvo da marginalidade, 

pela  proximidade do Presídio Regional, que praticamente está dentro das 

casas dos moradores.  Pelo abandono em que vivem, por parte do Poder 

Público, que não atende as mínimas necessidades básicas de urbanização da 

comunidade, como iluminação, esgoto, pavimentação, áreas de lazer, limpeza 

urbana, acaba brutalizando a sensibilidade dos moradores locais, que passam 

a observar a maneira de viver fora da legalidade como regular e atrativa.  

Assim como, a convivência com elementos nocivos ao desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, causado pelas seguidas ocorrências registradas no 

presídio, como ataques, tentativas de fuga, rebeliões, tiroteios e mortes, 

conforme relato de moradores entrevistados.  

O acervo documental do Instituto lar de Jesus permite uma abordagem 

sobre a condição econômica, social, comportamental, de saúde e mesmo de 

estrutura urbana da localidade. Quando das pesquisas feitas nos arquivos da 

instituição, encontramos anexados nas fichas de matrícula dos alunos, 

relatórios de professores sobre o comportamento em aula, diagnósticos do 

serviço social sobre condições da família e do aluno, fichas médicas contendo 

histórico sobre doenças ou incidências de parasitas, tratamento dentário, ficha 

socioeconômica da família, entre outros. 

Essa documentação favorece o estudo sobre as condições em que vivem 

os alunos e suas famílias na Vila Santos Dumont, sob o aspecto do 

desenvolvimento das relações pessoais entre os alunos e suas famílias, ou das 

famílias entre si e a socialização entre os próprios alunos.  

Nota-se que a agressividade é recorrente entre eles no trato com 

professores e mesmo com familiares, quando da verificação da 

desestruturação das famílias muitas vezes causadas pelo comportamento 

agressivo entre os cônjuges, ou do abandono por parte do pai, da falta de 

subsistência tanto alimentar como de vestuário, a não acessibilidade ao lazer 

institucional, assim como a fragilidade frente ao assédio da marginalização. 

 

  



Capítulo 3 – A história do Instituto Lar de Jesus 

 

Este trabalho procura descortinar as características de vida da comunidade 

da Vila Santos Dumont, baseado nos documentos arquivados no acervo do 

Instituto Lar de Jesus, em outros acervos e em entrevistas colhidas entre 

moradores da vila e de pessoas ligadas ao instituto. 

Para melhor entender o trabalho do Instituto Lar de Jesus junto a essa 

comunidade, é preciso conhecer um pouco sobre o Espiritismo e sua história 

em Pelotas.  

 

3.1. O Espiritismo em Pelotas 

 

O Espiritismo é a doutrina que surgiu na França através da codificação de 

mensagens atribuídas a espíritos que teriam se utilizado de médiuns. O 

codificador da doutrina foi Allan Kardec, pseudônimo de Hippolite Léon 

Denizard Rivail, que publicou em 1857 a versão de “O Livro dos Espíritos”, 

sendo o próprio Allan Kardec quem cunhou o nome “espiritismo” e definiu as 

questões relacionadas à mediunidade,  interligando-a à doutrina espírita. 

As características presentes no movimento espírita em formação na 

sociedade pelotense, nas décadas de 1910 e 1920, estão ligadas à situação de 

abandono das periferias, a chegada de estrangeiros à cidade e mesmo a 

influência cultural e de valores trazidas da Europa pelas elites. Esse cenário 

contrastante favorece a penetração da doutrina espírita em Pelotas. De acordo 

com Lauro Enderle (1984), o espiritismo chegou a Pelotas em 1877, através de 

dois espanhóis, profissionais liberais, classe em que encontrou seus primeiros 

adeptos na cidade. 

No final do século XIX, o Rio Grande do Sul politicamente se fortificava sob 

o controle do PRR (Partido Republicano Riograndense), de ideal positivista, 

outorgando uma Constituição Estadual que consagrou o amplo respeito a todas 

as religiões, assegurando a liberdade de crença do cidadão. Refletindo em 

Pelotas, foi fundamental para a aceitação do Espiritismo, podendo ser 

praticado livremente inclusive com a prática de cura, como a homeopatia e a 

fitoterapia. As sessões ministradas pelos espanhóis eram de caráter familiar e 



religioso, pois quando da abertura das mesmas era evocado o nome de Deus 

em preces. Entendido como ciência, filosofia e religião, foi como essa última 

que o Espiritismo se difundiu pela sociedade e alcançou as camadas mais 

populares. Beatriz Loner (2001) identifica a estrutura hierárquica do espiritismo, 

mais simplificada, para a adesão das camadas populares e dos trabalhadores 

urbanos à religião espírita. 

 

“Sendo uma religião muito menos rígida e hierarquizada que a 
católica, e não contando com clero regular, ela atraía aqueles 
que, não querendo abdicar de uma fé, não aceitavam a 
ingerência da religião católica em todos os assuntos...”. (LONER, 
2001).  

 

O desenvolvimento do Espiritismo em Pelotas se deu entre 1910 e 1920, 

quando a Sociedade União e Instrução Espírita, de 1901, o Centro Espírita 

Jesus, de 1919, e o Centro Espírita Pelotense, do início do século XX, 

intensificaram a divulgação da doutrina espírita, inclusive com a publicação do 

jornal “O Pharol”, em 1921. É dessa época o surgimento da Sociedade Espírita 

Assistencial Dona Conceição e da Escola Assistencial Jeremias Fróes. 

Na década de 1930, a maçonaria e o espiritismo uniram-se na criação do 

Comitê Pró-liberdade de Consciência, que se dispunha a lutar pelo ensino laico 

e uma sociedade livre do dogmatismo, demonstrando que a atuação da 

maçonaria em Pelotas, tinha representatividade idearia muito próxima ao 

espiritismo, permitindo que a ordem servisse de substrato para a difusão das 

ideias espíritas na cidade, sendo que muitos espíritas eram maçons, chegando 

o jornal maçônico “Templário” a manter uma seção dedicada ao espiritismo e 

tendo vários dirigentes espíritas da Liga Espírita Pelotense sido maçons.  

 

“A disseminação da maçonaria favoreceu o espiritismo, pois 
havia uma ligação não formal, entre os grupos maçons e o 
espiritismo, perceptível mesmo hoje, quando boa parte de seus 
quadros simpatiza ou filia-se às doutrinas espíritas”. (LONER, 
2001). 

 

Em 1937, o Estado Novo identificou os grupos espíritas como abrigo para 

os comunistas, e em Pelotas muitos tiveram que ser fechados ou restringir os 

atendimentos, assim como as lojas maçônicas. 

  



“[...] durante o período em que o PCB foi legal, grupos 
espíritas se filiaram ao partido [...]” (LONER, 2001). 

 

Em princípio funcionavam seis entidades de culto espírita em Pelotas, no 

final dos 1800, assim denominados; Grupo Espírita Amor a Deus; G.E. Deus, 

Amor e Caridade; G.E. Fé e Caridade; Grupo dos Humildes; Centro Amor, Paz 

e Caridade e; G.E. São Marcos, Amor e Paciência, com sessões mediúnicas 

rotineiras. Ao se unirem em 1901, deram origem à Sociedade União e Instrução 

Espírita, de onde surgiu a primeira escola primária espírita de Pelotas, a 

serviço dos necessitados e desvalidos. A ação de mulheres ligadas à elite 

social foi determinante para fundação do Orfanato Espírita de Pelotas, em 

1920. Antecipando-se ao Pacto Áureo, de 1949, em 1947 foi fundado o 

Conselho de Confraternização das Sociedades Espíritas de Pelotas, 

posteriormente transformado na Liga Espírita Pelotense, o qual representava 

os interesses dos espíritas pelotenses. O Instituto Cultural Espírita de Pelotas, 

de 1974, foi oriundo de um posto de vendas de livros espíritas e idealizado por 

Carlos Kunde Filho, proprietário da Livraria Espírita. 

Segundo Gil (2008), muitos conferencistas espíritas estiveram em Pelotas, 

como Mozart Dias Teixeira, Ivon Costa e Paulo Menezes, que influenciou a 

criação do programa espírita “Momento Espírita Radiofônico”, transmitido pela 

Rádio Pelotense, a cargo do maestro Rochinha. Assim como,Divaldo Pereira 

Franco que recebeu o título de Cidadão Pelotense, José Raul Teixeira e vários 

outros palestrantes que se apresentaram na antiga TV Tuiuti. 

A prática de caridade é fundamento da doutrina espírita, tendo em Chico 

Xavier seu expoente máximo no Brasil, com a doação de seus direitos autorais 

à criação e manutenção de obras assistenciais e filantrópicas como creches, 

hospitais, asilos, albergues e orfanatos, sendo Pelotas destaque na prática da 

caridade espírita. 

No conceito espírita a doença é uma perturbação que abala a harmonia 

entre o espírito e o corpo humano, podendo ter causas física, emocional, 

energética ou espiritual. Através da homeopatia, do magnetismo, da saúde 

mental ou da aplicação dos passes espirituais criou-se uma verdadeira 

terapêutica espírita, havendo uma identificação da população com essas 

práticas, sendo o Centro Espírita Jesus o mais antigo no uso de receituário 

mediúnico. Muitos espíritas pelotenses eram excelentes médiuns de cura, 



tendo no Hospital Espírita de Pelotas, a grande obra  na área da saúde com 

tratamento de transtornos mentais, emocionais, espirituais ou de dependência 

química. 

O número de pessoas que se identificam como espíritas em Pelotas, está 

acima da média do estado em mais de três vezes, tendo quase o dobro de 

centro espíritas de Porto Alegre, embora sua população seja equivalente a um 

quarto da capital, segundo Gil (2008). 

Conforme Lauro Enderle, em seu livro História do Espiritismo em Pelotas 

(1877-1984), baseado em pesquisa de documentos ali identificados e de 

entrevistas com pessoas ligadas ao espiritismo, o Instituto Lar de Jesus foi 

fundado em 15 de Outubro de 1961, com o nome de Centro Espírita, pelo 

médium Moacir Dias Mac Donough, sendo filiada à Liga Espírita Pelotense, 

situando-se à rua Santos Dumont, nº 465, na Vila das Corujas, uma das 

comunidades mais pobres em recursos da cidade, hoje conhecida como 

Loteamento Santos Dumont, localizando-se ao lado da Cadeia Civil. 

A sede era um chalé, construído com madeira até mesmo de caixão de 

querosene e latas, funcionando neste galpão o Centro Espírita, socorrendo os 

moradores, pessoas realmente necessitadas, sendo muitas mães, irmãs, 

esposas e parentes de detentos que cumpriam obrigações penais no presídio. 

Esse era o cenário onde o Sr. Moacir Dias distribuía roupas, alimentos e leite 

para as famílias, e à noite oferecia conforto espiritual com preces e passes, 

mais a doutrina do Evangelho Espírita. 



 

                 Figura 7- Fotografia da sede antiga do Centro Espírita Lar de Jesus 
                 (Acervo do Instituto Lar de Jesus) 
 

 

3.2. O Centro Espírita Lar de Jesus 

 

 A primeira diretoria do Centro Espírita Lar de Jesus foi formada por Ruth 

Caminha Sclowitz, presidente; Alcides Sclowitz, vice-presidente; Diosma 

Martinez Nunes, secretária; José Kaiser Neves, tesoureiro; Coroliano de Ávila 

Martins, diretor geral; conselho fiscal, Sebastião Lopes da Silva, Plotino 

Ernandes Rodrigues e Mariano Silveira, considerados fundadores da 

instituição, e mantinham financeiramente a entidade.  

Através do Sr. Moacir Dias foi adquirido, por doação, um terreno, com área 

de um hectare, na Avenida Cristóvão José dos Santos, nº 651, onde hoje está 

funcionando o Instituto Lar de Jesus, considerada uma obra relevante do 

movimento espírita pelotense.  

Neste local foram plantadas hortaliças, dando início à Escola Agrícola, com 

mão de obra de adultos e crianças, proporcionando que o Centro Espírita 

distribuísse alimentação, como a sopa comunitária, aos moradores da Vila das 

Corujas. Começava então a ser gestada a ideia de fundar uma escola primária, 

para as crianças da comunidade, enquanto o Centro Espírita continuava a 

atender os moradores na sede dentro da Vila, com seu trabalho espiritual, 

através da dedicação de muitos abnegados da doutrina espírita kardecista.  



  

 

                 Figura 8- Fotografia da Escola Agrícola do Instituto Lar de Jesus 
                 (Acervo do Instituto lar de Jesus) 
 

Quando em 1965, aconteceu uma seca muito grande que atingiu Pelotas e 

toda a zona Sul do estado, houve problemas com a plantação das verduras e, 

por cerca de dois meses, os garotos da Vila, sob os cuidados do Sr. Moacir, 

transportavam água em baldes e latas da bica em frente ao Hipódromo da 

Tablada.  

“Eu lembro, era guri bem pequeno, tava tudo seco, morrendo. Nóis ia lá 
perto, na frente do prado, tinha uma bica lá. As verdura tava tudo 
minguado. Não tinha água aqui perto, nóis atravessava os campo, tudo 
criança e o seu Moacir . A água nóis trazia nas lata e o barril, que vinha 
rolando até a horta, então derramava , regava as planta. Todo dia fazia 
isso, era divertido...” (LUZ, 2017). 
 

Nesse mesmo ano o Sr. Moacir Dias veio a falecer, ou desencarnar, como 

professam os seguidores da religião espírita, aos 59 anos de idade, vítima de 

uma síncope cardíaca. Durante o tempo que atendeu os moradores da Vila das 

Corujas, ministrava medicação homeopática, da qual era profundo conhecedor, 

que mantinha em uma farmácia para distribuição gratuita à população, sendo 

também professor de Esperanto, que considerava ser o idioma do futuro, assim 

como a qualificação de protético dentário, atendendo a vários profissionais do 

ramo, profissão que rendia o seu sustento. Em 1958, viajou a Pedro Leopoldo a 

fim de conhecer o médium Chico Xavier e retornou imbuído de um espírito 



solidário, dando início à obra social espírita na comunidade da Vila das 

Corujas.  

Quem substituiu o Sr. Moacir Dias à frente do Centro Espírita foi a Sra. 

Diosma Martinez Nunes, professora, que tomou para si a responsabilidade de 

construir a nova sede, a escola primária e agrícola, dando continuidade aos 

planos de expansão do Centro Espírita Lar de Jesus. Em alguns anos, 

auxiliada por vários irmãos da Liga Espírita Pelotense, concretizou o que hoje 

vivenciamos, um patrimônio valioso, modelo de obra social. 

Já em 1984, a entidade mantinha a Escola Primária e Agrícola, com vasta 

área construída, atendendo mais de quatrocentos alunos, fornecendo material 

escolar, alimentação, roupas, assim como supria as necessidades, próprias de 

crianças carentes em tantas coisas da vida. Era presidida pela Sra. Diosma 

Nunes, auxiliada por um dedicado vulto do espiritismo de Pelotas, a Sra. Vanda 

da Silva Chagas, encarregada esta, de conseguir as verbas municipais e 

estaduais disponíveis nos programas sociais e educativos, das campanhas 

financeiras junto à sociedade como um todo. Neste período inclusive, foi 

desenvolvida uma produção de coelhos, em escala industrial, a fim de suprir a 

demanda do mercado que naquela época se fazia presente, e angariar renda 

para a instituição.  

O Instituto Lar de Jesus foi fundado em 15 de outubro de 1961, com a 

denominação de Centro Espírita Lar de Jesus. De acordo com documentos do 

acervo da instituição, sua finalidade se determinava ao serviço religioso e o 

atendimento assistencial às famílias muito pobres, que ocupavam 

irregularmente um terreno situado ao lado sul do Aeroporto Internacional 

Santos Dumont, em Pelotas. Essa aglomeração urbana se denominava “Vila 

das Corujas”, em zona periférica distanciada uns oito quilômetros do centro da 

cidade, tendo como limites ainda, a Avenida Ildefonso Simões Lopes, a Cohab 

II ou Cohab Tablada e o Presídio Regional de Pelotas, na época Presídio 

Municipal, que havia sido transferido para aquela região.  Muitas famílias ali 

residentes eram constituídas de parentes dos apenados cumpridores de pena 

obrigatória por transgressão social. 

 A diretoria fundadora era formada pelo Sr. Moacyr Mac Donough Dias e as 

professoras Ruth Caminha Schowwitz e Diosma Martinez Nunes, tendo os dois 

primeiros já falecidos. Como na época, início da década de 1960, não havia 



escolas próximas que atendessem as crianças da comunidade, essas se 

encontravam vulneráveis aos riscos da desagregação social, inerentes ao 

convívio desregrado a que estavam sujeitas, em contato diário com a violência, 

drogas e marginalização. 

Em 1963, o prefeito de Pelotas, Sr. João Carlos Gastal, doou uma área de 

seis hectares, na própria comunidade, ao Centro Espírita Lar de Jesus, o qual 

expandiu suas atividades fundando a Escola Primária Lar de Jesus, com 

funcionamento em regime de semi-internato agrícola, sendo os professores 

cedidos pela Secretaria Estadual de Educação. Mas o galpão precário sede 

inicial do Centro Espírita que foi transferido para o novo local, rapidamente 

tornou-se pequeno pela demanda da procura de atendimento por parte dos 

moradores da Vila das Corujas, que crescia populacionalmente. Era um desafio 

que precisava ser superado, pois a cada ano chegavam mais famílias para 

ocupar espaços nos terrenos da comunidade, aumentando a carência de 

atendimento e sobrecarregando os serviços prestados pelo Centro Espírita Lar 

de Jesus, nas mais básicas e diversas necessidades.  

Considerando a situação, em 1965, a diretoria, professores e voluntários 

deflagraram uma campanha para a construção de um novo prédio, mais amplo 

e de estrutura mais sólida. Tendo como suporte a mídia escrita e falada, houve 

uma mobilização da sociedade em geral, que através de doações financeiras e 

materiais permitiu a construção de um prédio de alvenaria, capacitado a 

atender os serviços comunitários e socioeducativos que são base do 

atendimento do Instituto Lar de Jesus nesses 58 anos, construído pelo 

reconhecimento de pais de alunos e voluntários através de sua mão de obra, 

que viam no serviço prestado pelo Centro Espírita Lar de Jesus a realização de 

anseios, os quais o poder público não tinha conseguido prestar naquela 

comunidade de periferia da cidade. 

. 



 

                 Figura 9- Fotografia da sede atual do Instituto Lar de Jesus 

 

Em 1967 foi inaugurado o novo prédio, que funcionou até o ano de 1969 

como Centro Espírita. A partir dessa data passou a se denominar Instituto 

Espírita Lar de Jesus, por consequência das novas legislações determinando 

as reformas educacionais que culminaram na Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação (LDB – 1972 e 1996) e mais recentemente o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

desenvolvendo ações educacionais e de assistência social através de 

programas e projetos, com parâmetros específicos dessas áreas. Do início da 

Escola propriamente dito, até hoje, quatro gerações de crianças e adolescentes 

frequentaram a instituição, cursando o ensino pré-escolar, fundamental e/ou 

participando das atividades extracurriculares que a entidade oferece, como 

oficinas, cursos, atividades culturais e de lazer, fazendo com que as famílias 

participem e também recebam a assistência devida, objetivando a integração 

dos pais na vida cotidiana de seus filhos. 

O Instituto Lar de Jesus, no ano de 2004, foi contemplado com o projeto 

“Arquitetura Para Todos”, numa seleção entre oito instituições de Pelotas. Num 

período de três meses, passou por uma reformulação tendo suas instalações 

reformadas e redecoradas por quarenta profissionais vinculados à Associação 

de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, quando mais de oitenta e sete 



empresas conveniadas com a AEAP propiciaram através de doações como 

materiais de construção e mobiliários, o desenvolvimento da obra restauradora. 

No ano de 2008, houve a implantação do projeto “A Consciência Ecológica 

Pró-Planeta Como Forma de Inclusão Social e Comunitária”, aprovado pela 

Rede Parceria Social, financiado pela iniciativa privada. O Instituto ampliou 

então, seu projeto ecológico, que era constituído pela Horta Didática, o Centro 

de Coleta de Lixo Reciclável junto à comunidade e a Oficina de Papel 

Reciclado, com a requalificação de três hectares, transformados em Trilha 

Ecológica, cuja preservação ambiental se destaca. O projeto propiciou ainda 

um sistema de estufa para o cultivo de hortaliças, assim como a captação de 

água da chuva para irrigação da lavoura. 

Quando em 2009, é aprovada a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, através da Resolução nº 109, os serviços a serem 

prestados ganham novas denominações, adaptados à nova legislação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo referenciados 

nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da administração 

pública municipal.  

Nestes 58 anos de existência, o Instituto Lar de Jesus recebe a quarta 

geração da comunidade da Vila das Corujas, hoje Loteamento Santos Dumont, 

através da participação ativa nas políticas sociais públicas e pelo trabalho 

diferenciado, cujos resultados tornaram-se referência regional na área de 

educação e assistência social. 

O reconhecimento Público do trabalho didático/pedagógico, psicossocial e 

organizacional do Instituto Lar de Jesus deve-se aos professores, instrutores, 

funcionários e voluntários que desde sua fundação desempenharam suas 

atividades, imbuídos de uma dedicação comprometida com a realização plena 

dos objetivos e metas planejadas, apoiando os técnicos e ao grupo 

administrativo na busca de resultados que reflitam no cotidiano das famílias da 

comunidade da Vila das Corujas. 

Podemos citar como projetos desenvolvidos, a escola regular de Ensino 

Fundamental, que oferece aos seus alunos desde a Educação Infantil (Pré-

escola) à educação do 1º ao 5º ano, com a proposta de turno inverso e integral, 

sendo oferecido aos usuários um maior período de permanência na Instituição, 

quando participam através dos Serviços de Proteção Social Básica, de uma 



ampla gama de atividades que tipificam o atendimento das várias faixas 

etárias, com a inclusão das famílias no desenvolvimento dos projetos. Alunos 

de outras instituições, a partir dos 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, 

também tem acesso aos serviços prestados de proteção do Instituto Lar de 

Jesus, focados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), que atende crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, incluindo 

participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

Desde 2001, o Instituto Lar de Jesus, através do Programa de Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade, adaptando-se à necessidade ocasionada pelo 

recebimento de vários alunos com necessidades especiais, liberados pelas 

Escolas Especiais, oferece o Ensino Regular. Esses alunos frequentam as 

classes regulares de acordo com a idade, incluídos no contexto escolar, na 

interação com as outras crianças oportunizando uma relação de aprendizado 

com as diferenças. 

Assim sendo, desde a idade do Pré-escolar até os 18 anos, quando os 

adolescentes dentro das oportunidades e capacitação de cada um são 

encaminhados ao mercado de trabalho, através do Programa Jovem Aprendiz, 

ou mesmo em idades mais avançadas no caso dos portadores de 

necessidades especiais, são oferecidas atividades de formação ampla e 

cidadã, envolvendo e comprometendo as famílias no processo de educação e 

crescimento de seus filhos. 

Às famílias da comunidade é dado um amplo atendimento, como 

assistência socioeconômica, contemplação das necessidades básicas, até o 

acesso a bens e serviços disponibilizados à comunidade.  Deste modo, 

Instituição e família, apoiadas pelos convênios determinados pelos poderes 

institucionais, conseguem a concretização dos objetivos através de diretrizes 

junto ao público alvo, cumprindo suas finalidades. 

Esse aspecto da educação é peculiar, pois observa-se uma evolução no 

aproveitamento pedagógico das gerações de alunos, de acordo com os 

documentos pesquisados nos arquivos da instituição, embora o percentual de 

reprovação ainda seja indesejado. Pode-se atribuir  esse resultado negativo à 

carência de alimentação, aos abusos a que alguns são acometidos, à falta de 

incentivo, ao preconceito, à facilidade do ganho fácil através da marginalidade, 

entre outros. Nesse aspecto, o Instituto Lar de Jesus trabalha hoje com o 



serviço de assistência social e inclusão familiar, a fim de amenizar as 

consequências que tais atitudes possam acarretar às crianças e adolescentes 

que frequentam a instituição, mesmo aqueles que estão fora do vínculo com a 

entidade, quando são procurados e chamados a interagir com as atividades 

disponibilizadas nas diversas áreas, como esporte, dança, música e outras 

oficinas.  

O Instituto Lar de Jesus, cumpre assim a missão para a qual foi constituído. 

Embora seja uma instituição particular, seu atendimento é totalmente gratuito, e 

dependendo do programa assistencial, ainda contribui com aportes para as 

famílias da comunidade. Os recursos financeiros usados para que o Instituto 

cumpra suas determinações estatutárias, são oriundos de convênios firmados 

com órgãos governamentais, como também dos projetos elaborados pela 

instituição e contemplados pela iniciativa privada ou Organizações Não 

Governamentais (ONGS). Outra fonte inestimável de renda são as doações 

voluntárias feitas pela sociedade em geral, através do Departamento de 

Captação de Recursos (DECARE), ou o fundo de âmbito municipal. Toda essa 

obra está realizada, palpável, sendo demonstrada e reconhecida em sua plena 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Considerações Finais 

 

A pesquisa histórica tem como base o estudo de fontes das mais diversas, 

apoiado em bibliografias específicas na área pesquisada e o parecer teórico 

que determina os conceitos da temática desenvolvida.  

Podemos considerar que este trabalho apresenta certo pioneirismo, no 

estudo dos bairros periféricos e seus desmembramentos na cidade de Pelotas, 

pela ausência de estudos que componham uma historiografia específica de 

abordagem nesta área, no campo da História. Houve dificuldades na 

elaboração comparativa das ideias de produção acadêmica, sendo de suma 

importância que mais estudos sejam feitos dentro desta temática das 

comunidades de periferia.  

De suma importância, é o relato da vivencia dessas populações que se 

mantém alijadas das condições desejáveis de sociabilidade, no convívio com 

as carências afetivas, sociais, culturais, econômicas, assombrados pelo 

constante assédio da marginalidade através do abandono, da marginalização, 

das drogas e preconceitos, mas mesmo assim resistindo à rejeição e abandono 

impostos pela sociedade.  

Esperamos que outros historiadores voltem sua atenção para a questão do 

outro, desses ocultos que perambulam pela ocasionalidade das oportunidades.  

Destaco a importância da interdisciplinaridade na elaboração de qualquer 

estudo ou pesquisa, principalmente nesse trabalho onde o aporte bibliográfico 

oriundo da Geografia foi fundamental, assim como da Sociologia, os quais 

contribuíram muito para a determinação de ideias, conceitos, entendimento das 

questões urbanas e de relacionamento social. Isso  demonstra que em 

qualquer área disciplinar onde se desenvolver um estudo, sempre o aspecto 

interdisciplinar se fará presente, destacando nesse caso a pesquisa na História.  

A organização de um arquivo no contexto atual se dá de maneira aleatória, 

no uso de um cômodo onde são agrupadas em prateleiras, sobre cadeiras, 

mesas e até no chão, caixas de papelão contendo todo tipo de documento 

misturado. Essa é a realidade encontrada tanto na iniciativa privada como no 

setor público, com raras exceções. Sabemos que isso acontece pela falta de 

conhecimento das pessoas responsáveis sobre a prática arquivística, e 



mesmo, pela falta de espaço físico, de pessoal, poder econômico, o que 

inviabiliza a formação de um arquivo dentro das normas exigidas. Por esse 

aspecto, vejo com preocupação a precária conservação do acervo documental 

em Pelotas, podendo acarretar a perda da memória histórica que num conjunto 

de fatos, transcritos das fontes em seus diversos aspectos, contribuiria para o 

entendimento da formação e trajetória da cidade de Pelotas através do tempo. 

Fica a sugestão para que estudos específicos sobre arquivos sejam 

desenvolvidos em Pelotas, como maneira de conscientização sobre a 

importância da conservação de nossa memória.  

O estudo que apresento é fruto de uma trajetória planejada e construída 

desde os primeiros trabalhos práticos, dentro do curso de Bacharelado em 

História. No princípio a ideia era contar a história do Instituto Lar de Jesus e 

sua importância para a comunidade da Vila das Corujas, mas com o 

desenvolvimento das práticas, os documentos direcionaram a pesquisa para 

novo rumo que foi a formação desta comunidade e sua relação com o Instituto. 

O objeto de pesquisa se transferiu, ocorrendo uma inversão de valores, embora 

as duas opções tenham aspectos de importância equivalentes.  

Essa concepção de avaliar os documentos em um arquivo, como no meu 

caso, por mais simples que ele seja, nos abre perspectivas de estudo muito 

mais amplas do que podemos imaginar. Simples fichas de matrícula e 

cadastros de alunos contêm informações que possibilitam pesquisas sobre 

comportamento, doenças, escolaridade, convívio familiar e social, alimentação, 

dentre outros. Neste sentido, a cada nova disciplina onde a prática arquivística 

era necessária, minhas pesquisas mais se aprofundavam e expandiam, 

encaminhando-se para uma conclusão de caráter inédito dentro da 

historiografia sobre os bairros na cidade de Pelotas. 

Como vimos, Pelotas está inserida no contexto de cidade média e 

podemos afirmar da necessidade de expansão da malha urbana, na tentativa 

de absorver a população migratória conforme vimos anteriormente. Mas 

percebemos que essa expansão se faz aleatória, fugindo ao controle 

institucional, na produção de um espaço urbano e sua apropriação quando da 

construção na concepção de espaço concebido, percebido e vivido, como 

território de uso. Pode-se afirmar que os bairros desenvolvidos dentro da crise 

urbana e da decomposição do corpo social são territórios com desenvolvimento 



de solidariedade social muito forte. Mas temos a percepção de que mesmo nas 

adversidades encontradas e constituídas, a periferia consegue manter-se um 

lugar heterogêneo, onde há representatividade de forças e lógicas sociais 

diferenciadas. A lógica de exclusão que alguns grupos apresentam, podem ser 

inerente à participação dentro das associações, dos serviços sociais e 

assistenciais.  

A importância do Instituto Lar de Jesus em sua relação com a Vila das 

Corujas no trabalho aqui desenvolvido, se destaca em toda a área de sua 

atuação, desde a fundação, nos anos 1960, até os dias de hoje, dando 

assistência escolar, social, médica, alimentar, de convivência e vínculos às 

crianças, adolescentes e seus familiares, assim como à comunidade de modo 

geral. Mesmo sendo uma entidade privada, sua assistência é gratuita, 

ensejando a participação de funcionários, professores, voluntários e 

colaboradores para que nesses 57 anos o Instituto pudesse manter-se ativo. O 

Instituto Lar de Jesus continua projetando seu futuro, fazendo e formando sua 

história. 
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1 – Ficha de Controle das Atividades 

 

 

 

 



2 – Ficha catalográfica para identificação de fotografia 

  

 



3 - Modelo de armazenagem de fotografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Modelo de armazenagem de fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Estágio intermediário de conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 – Estágio de higienização 

 


