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TESSITURAS DA HISTÓRIA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NAS
NARRATIVAS DE PROFESSORES APOSENTADOS
Jacira Helena do Valle Pereira Assis
PPGEDU/CCHS/UFMS – jpereira.dou@terra.com.br
Os narradores deste trabalho são professores aposentados da primeira universidade pública no
sul de Mato Grosso, que desarquivaram suas lembranças, entrelaçando-as na dicção da
oralidade, afeita sobretudo às afetividades em jogo no processo da fala, para compor as
tessituras da história de uma instituição. A pergunta que fazemos é o que alcançamos com a
primazia do narracional sobre o epistemológico? Respondemos que ganhamos na sabedoria
do narrador na ótica de Walter Benjamin, para este autor há no ato de contar, de narrar, fontes
precípuas da rememoração, um movimento que, diferentemente, da comemoração, com seu
olhar no passado e no robustecimento de tradições, muitas delas anacrônicas, tem seu foco no
devir e naquilo que o passado tem a oferecer para esse futuro como manifestação de
aprendizado e não de modelo. É de Benjamin o chamamento sobre os perigos de se concentrar
nos acontecimentos como catalogados por uma história legitimada por saberes empíricos e
dominados pelos donos do poder, deixando ao largo o imaginativo, aquilo que a memória dos
vários atores sociais em cena é capaz de desarquivar. Participaram da pesquisa oito
professores aposentados que atuaram nas décadas de 1960, 1970 e 1980, na Universidade
Estadual de Mato Grosso (antes da divisão do Estado) e no início da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul. Os resultados sinalizam uma parte da história da UFMS que não fora
registrada, qual seja, a memória do professor da sala de aula no ensino superior. Das tessituras
da memória, surgiram algumas possibilidades de produzir sentidos do passado educacional,
isto é, desenhar o campo da história da educação, tendo como suporte a memória de
professores aposentados.
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