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“Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. 

Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, 
quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 

eu sinto saudades...Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, 
de pessoas com quem não mais falei ou cruzei... 

 
Sinto saudades da minha infância, 

do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, 
do penúltimo e daqueles que ainda vou ter, se Deus quiser... 

 
Sinto saudades do presente, 
que não aproveitei de todo, 

lembrando do passado 
e apostando no futuro... 

 
Sinto saudades do futuro, 

que se idealizado, 
provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser... 

 
Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei! 

De quem disse que viria 
e nem apareceu; 

de quem apareceu correndo, 
sem me conhecer direito, 

de quem nunca vou ter a oportunidade de conhecer. 
 

Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito! 
Daqueles que não tiveram 

como me dizer adeus; 
de gente que passou na calçada contrária da minha vida 

e que só enxerguei de vislumbre! 
 

Sinto saudades de coisas que tive 
e de outras que não tive 

mas quis muito ter! 
 

Sinto saudades de coisas 
que nem sei se existiram. 

 
Sinto saudades de coisas sérias, 

de coisas hilariantes, 
de casos, de experiências... 

 
Sinto saudades do cachorrinho que eu tive um dia 

e que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer! 
 

Sinto saudades dos livros que li e que me fizeram viajar! 
 

Sinto saudades dos discos que ouvi e que me fizeram sonhar, 
 

Sinto saudades das coisas que vivi 
e das que deixei passar, 

sem curtir na totalidade. 
 

Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que... 
não sei onde... 

para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi... [...]” 
 

Clarice Lispector 
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RESUMO 
Monografia de Especialização 

Programa de Pós-Graduação em Gestão em Arquivos 
Universidade Federal de Santa Maria 

 
DIPLOMÁTICA CONTEMPORÂNEA: UM ESTUDO DA 

REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DA FAMÍLIA WOUTERS 
AUTORA: RUBIA TASCHETTO 

ORIENTADORA: DENISE MOLON CASTANHO 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 22 de dezembro de 2012 

 
Este estudo buscou investigar a representação da memória para a família Wouters na 

perspectiva da diplomática contemporânea. Através do método de análise da diplomática é 

possível atribuir a um documento valor como fonte histórica, fazendo deste uma peça 

fundamental para o registro e preservação da memória de uma pessoa ou grupo. Para a 

pesquisa foram selecionados 29 documentos já reunidos e analisados diplomaticamente, que 

serviram de base para a coleta de depoimentos orais. Foram realizadas entrevistas com vistas 

a descrever a percepção de membros família quanto à representação da memória dos 

documentos arquivísticos. A reunião de depoimentos orais, oriundos de pessoas ligadas à 

família Wouters, constitui uma fonte de estudo que em conjunto com os registros documentais 

acumulados são capazes de descrever a história dos Wouters. Dessa forma, este trabalho teve 

foco nos aspectos representativos a respeito da trajetória da família, objetivando a preservação 

de sua memória.  

 
 

Palavras-chave: memória; documento; família Wouters; diplomática.
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ABSTRACT 
Monograph of Specialization 

Programa de Pós-Graduação em Gestão em Arquivos 
Universidade Federal de Santa Maria 

 
CONTEMPORANEOUS DIPLOMATIC: A STUDY OF THE 
REPRESENTATION OF MEMORY  WOUTERS’ FAMILY 

 
Author: RUBIA TASCHETTO 

Adviser: DENISE MOLON CASTANHO 
Defense Place and Date: Santa Maria, December 22th, 2012. 

 
This study aimed to investigate the representation of memory for the family Wouters 

from the perspective of contemporary diplomacy. Through the analysis method of diplomacy 

is possible to assign value to a document as a historical source, making this a key to record 

and preserve the memory of a person or group. For the research were selected 29 documents 

already compiled and analyzed diplomatically, which provided the basis for the collection of 

oral testimonies. Interviews were conducted in order to describe the perception of family 

members regarding the representation of memory records. The meeting oral testimony, from 

people connected to the family Wouters, is a source of study in conjunction with the 

documentary records accumulated are able to describe the history of Wouters. Thus, this work 

has focused on aspects representative to the trajectories of the family, aiming to preserve his 

memory. 

 

Key words: memory; document; Wouters’ Family; diplomatic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esse estudo apresenta como tema a representação da memória da família Wouters 

tendo como base documentos arquivísticos analisados diplomaticamente. Constitui-se de uma 

Monografia de Especialização, intitulada “Diplomática Contemporânea: Um Estudo da 

Representação da Memória da Família Wouters”. Essa pesquisa teve como ponto de partida o 

estudo desenvolvido durante a graduação no curso de Arquivologia, onde foi produzido o 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Família Wouters: Um Estudo dos Documentos 

sob a Perspectiva da Diplomática Contemporânea”. Durante a realização desse trabalho foram 

reunidos documentos pertencentes a membros da família Wouters, e estes foram analisados 

segundo um modelo de análise diplomática definido. 

A presente pesquisa contemplou esses mesmos documentos, buscando por meio desses 

averiguar qual a relevância dos mesmos para a família Wouters. Desta forma, a investigação 

neste Curso de Pós-Graduação esteve focada nos aspectos representativos a respeito da 

trajetória da família, com vistas à preservação de sua memória.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar a representação da memória para a família Wouters tendo como base 

documentos analisados na perspectiva da diplomática contemporânea. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

São formulados os seguintes objetivos: 
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• Caracterizar os documentos arquivísticos analisados diplomaticamente; 

• Analisar a composição social dos documentos arquivísticos da família Wouters; 

• Descrever a percepção da família quanto à representação da memória dos documentos 

arquivísticos. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

O desenvolvimento desse estudo complementa o Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado durante a graduação, na qual foram reunidos e analisados os documentos da 

família Wouters, de acordo com um modelo para análise diplomática definido. 

A diplomática estuda a configuração interna do documento, suas partes e caracteres, 

buscando verificar e atribuir autenticidade e fidedignidade aos mesmos. 

Pelo método de análise da diplomática é possível atribuir a um documento valor como 

fonte histórica, fazendo deste uma peça fundamental para o registro e preservação da memória 

de uma pessoa ou grupo. Dessa forma, através da reunião e análise dos documentos da família 

Wouters, buscou-se delinear a trajetória da mesma. 

A definição dos documentos da família Wouters como escopo dessa pesquisa, justifica-

se por ser a família da qual faço parte. A partir do contato com outros estudos sobre a família, 

dos quais participei, tive curiosidade e interesse de pesquisar mais detalhes sobre os Wouters. 

A pesquisa desenvolvida por Elvio Funk busca reunir dados e completar a genealogia da 

família Funk – englobando Joanna Stein Funk, casada com Amândio Francisco Wouters. Já o 

estudo do canadense Jef Asnong, descendente de Wouters, fala acerca da trajetória dos 

Wouters na Bélgica. 

A reunião de depoimentos orais, oriundos de pessoas ligadas à família Wouters, 

constitui uma fonte de estudo que em conjunto com os registros documentais acumulados são 

capazes de descrever a história dos Wouters. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: introdução que apresenta o que é o 

estudo, indicando seus objetivos e a justificativa para realização dessa pesquisa. Após, a 

fundamentação teórica, que contextualiza sobre a Arquivologia trazendo considerações 

iniciais sobre a disciplina, a Diplomática Contemporânea que é tema central dessa pesquisa, 

Arquivos Pessoais, Memória e História, e discorre sobre a metodologia da História Oral. 

Segue detalhando a metodologia utilizada para realização da pesquisa, quanto à sua 
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classificação, utilização da história oral como método, e quanto à seleção dos documentos 

utilizados, à definição dos sujeitos entrevistados, à aplicação das entrevistas e análise do 

conteúdo resultante destas. Então, são apresentados os documentos selecionados para 

utilização nas entrevistas, com uma breve descrição de cada um deles. O próximo capítulo 

constitui-se na Análise e Discussão dos Resultados, onde é apresentada e discutida a 

percepção dos entrevistados com relação aos documentos. A partir dos resultados 

apresentados e com base nos objetivos iniciais deste trabalho, são demonstradas as conclusões 

deste trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Arquivologia: Considerações 

 

 

A arquivologia é definida como uma ciência que estuda os princípios e os métodos 

empregados na conservação dos documentos de arquivos. A arquivística permite assegurar a 

preservação dos direitos, dos interesses e da memória de pessoas físicas e jurídicas. O 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística descreve a arquivologia como a 

“disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na 

produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos”. (2005, p.37) 

Sete são as funções arquivísticas apresentadas por Rousseau e Couture (1999, p. 265): 

produção, avaliação, aquisição, classificação, descrição, conservação e difusão. Todas essas 

estão fundamentadas e dão base à função principal dos arquivos que é dar acesso à 

informação. 

Marilena Leite Paes (1997) destaca que para os arquivos sejam capazes de 

desempenhar eficazmente suas funções é necessário que os documentos estejam dispostos de 

forma a servir e atender o usuário de maneira rápida e precisa. A organização e a manutenção 

desse acervo tornam-se indispensáveis para que o arquivo cumpra com sua finalidade. 

Os arquivos, sejam eles de natureza pública ou privada, constituem acervos 

documentais que servem de base e prova jurídica e legal. Segundo Ampudia Melo (1988, 

apud FONSECA, 2005, p. 38) “os documentos e os arquivos são, como já se disse, a 

expressão material mais clara e o mais firme sustentáculo da natureza institucional da 

administração pública”. 

Brito (2005), faz um paralelo entre dois entendimentos acerca da arquivologia: a 

concepção da arquivologia enquanto disciplina, e como ciência. 

 

A Arquivística é uma das disciplinas que atuam e se propõe a preservar e organizar 
intelectualmente a informação arquivística contida em um arquivo, a disponibilizá-la 
de modo rápido e seguro, e a garantir o acesso do usuário, para que efetivamente 
esta informação venha a gerar conhecimento. De outro lado, se entendida como 
ciência (com objeto científico cognoscível definido e com a possibilidade de 
verificação universal de seus pressupostos por meio de método científico), a 
Arquivística não se prende unicamente à organização de arquivos, mas pode 
conhecer cientificamente a relação que existe entre a entidade acumuladora da 
informação, e a informação acumulada por esta. Isto caracterizaria a Arquivística 
como uma das ciências da informação. (BRITO, 2005, p. 32) 
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Pertencente às ciências sociais, a arquivologia é composta de um vasto campo de 

interdisciplinaridade, relacionando-se com diversas áreas de estudo, dentre essas destacamos a 

Diplomática, a Paleografia, a Sigilografia, a Cronologia, a Genealogia, a Museologia, o 

Patrimônio Cultural, a Biblioteconomia, a Administração, a História, o Direito e a Linguística.  

É através dessa conversa com as demais áreas que a arquivologia consegue alcançar os 

seus objetivos enquanto ciência da informação. 

 

 

2.2 Diplomática contemporânea  

 

 

A Diplomática é uma das ciências auxiliares da Arquivologia. Segundo Bellotto (2004, 

p.45) a diplomática ocupa-se do estudo da estrutura formal dos documentos, tem como objeto 

“a configuração interna do documento, o estudo jurídico das partes e de seus caracteres para 

atingir sua autenticidade e fidedignidade”. 

A diplomática contemporânea também conhecida como tipologia documental, é uma 

revisão, uma ampliação da diplomática clássica. Conforme Pazin (2005, p. 08) “a tipologia 

documental amplia a diplomática, considerando a gênese documental, com contextualização 

das atribuições, competências, funções e atividades da instituição”. Segundo Rondinelli 

(2002) o interesse da arquivologia pela diplomática não apresenta nenhuma novidade, mas o 

que é realmente novo a partir de então é a percepção da utilidade dos princípios diplomáticos 

em documentos modernos. 

 

A metodologia diplomática não substitui o processamento arquivístico como um 
todo, mas é um método analítico de investigação, que não se fixa nos órgãos 
produtores, mas nos procedimentos administrativos de criação dos documentos, sem 
desconsiderar, entretanto, as estruturas organizacionais e as competências a elas 
atribuídas. Rodrigues (2002, p. 50) 
 

Através do método de análise diplomática pode ser atribuída autenticidade a um 

documento. Fonseca (1998) defende que a autenticidade 

 

Está ligada ao processo de criação, manutenção e custódia; os documentos são 
produtos de rotinas processuais que visam ao cumprimento de determinada função, 
ou consecução de alguma atividade, e são autênticos quando criados e conservados 
de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados, a partir de 
rotinas estabelecidas. (FONSECA, 1998, p. 36) 
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Porém, a autenticidade pode ser conferida sob diferentes perspectivas: do aspecto 

legal, do aspecto diplomático e do aspecto histórico. Documentos legalmente autênticos são 

os que suportam uma prova sobre si mesmos, a causa da intervenção durante ou depois de sua 

criação, de um representante de uma autoridade pública que garanta sua genuinidade. 

Documentos diplomaticamente autênticos são os documentos escritos de acordo com as 

práticas do tempo e lugar indicados no texto e firmados com os nomes das pessoas 

competentes para criá-los. Documentos historicamente autênticos são aqueles que atestam o 

que sucedeu verdadeiramente no lugar ou informam o que é verdade. 

Em relação ao objeto de estudo da diplomática, Duranti (1998, apud Rondinelli, 2002, 

p. 46) o define como “o documento escrito, isto é, a evidência que é produzida num suporte 

(...) por meio de um instrumento escrito (...) ou de um aparato para fixar dados, imagens e/ou 

vozes”.  Destaca também que “o objeto da diplomática não é qualquer documento escrito, mas 

o documento arquivístico”. Esse conceito deixa evidente a ideia de que todo documento 

arquivístico, independente do suporte e tipologia, pode ser analisado diplomaticamente. A 

diferença está em que na arquivologia o documento é tratado enquanto um conjunto orgânico, 

e para a análise diplomática os documentos são considerados enquanto unidades documentais, 

cada documento é analisado isoladamente. 

 

 

2.3 Arquivos pessoais  

 

 

Conforme definição apresentada pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, arquivo é o “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independente da natureza do suporte”. (2005, p. 27) 

No caso de arquivos pessoais a documentação irá se referir a uma pessoa física, e 

geralmente são de origem privada. O Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) define os arquivos pessoais como conjuntos 

documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e que se relacionam de 

alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses cultivados por essas pessoas, ao 

longo de suas vidas. 

Em seu artigo sobre arquivos pessoais, Oliveira (2008, p. 19) afirma que “os arquivos 
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pessoais trazem em si elementos de traços da personalidade, de juízos de valor, preconceitos, 

anseios, opiniões sobre assuntos diversos que expressam os interesses e atividades dos 

produtores dos arquivos e das pessoas com as quais se relacionaram”.     

Para Cardoso (2006) os arquivos pessoais sempre tiveram um lugar de destaque como 

fonte primária. Os documentos provenientes de arquivos pessoais são fontes com grande 

potencial informacional, mas este varia de acordo com o uso que se faz desse material. 

O crescimento das pesquisas nas áreas de história da vida privada e história do 

cotidiano, bem como o interesse crescente pelas análises de tipo biográfico e pelas edições de 

correspondência escolhida, tem aumentado a procura por este tipo de fonte, chamando 

atenção para a importância de sua preservação, organização e abertura à consulta pública. 

Bellotto (1998) discorre sobre esse crescente interesse e surgimento de novas pesquisas 

utilizando como temática os arquivos pessoais: 

 

Interdisciplinares por excelência, dando motivos a infinitas abordagens e olhares, os 
arquivos pessoais não tinham merecido, até duas ou três décadas atrás, a devida 
atenção no que diz respeito à sua existência, rastreamento, organização e divulgação, 
nem tinham sido objeto de pesquisa como poderiam e deveriam ser. Hoje a situação 
é bem outra. Com os arquivos pessoais inspirando e documentando trabalhos 
acadêmicos e de ficção (literatura e cinema), dando origem a exposições e 
motivando a publicação de instrumentos de pesquisa, assim como a realização de 
um seminário do porte deste, estão demonstradas a dinamização e o crescimento dos 
recolhimentos, da organização e da disponibilização dos documentos de origem 
privada em entidades especializadas públicas ou particulares. (BELLOTTO, 1998, p. 
202) 

 

Nos últimos anos, com a farta exploração da memória individual pelas ciências 

humanas, os arquivos pessoais juntamente com as histórias de vida passaram a desempenhar 

um novo papel como fonte primária, sobretudo para análise das mentalidades. Assis (2009) 

ressalta também o aspecto da conscientização de que a preservação da memória é elemento 

fundamental da construção da identidade individual e coletiva, sendo os arquivos privados 

fundamentais nesse processo.   

 

 

2.4 Memória e História 

 

 

Por meio dos arquivos é possível mantermos preservada a história e a memória de uma 

instituição. A história institucional é descrita, por exemplo, pelos seus documentos, pelos 

relatos e pela trajetória daqueles que dela participaram. A conservação e correta utilização 
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desse material mantêm essa trajetória a salvo.  

Da mesma forma, podemos constituir acervos que juntos contem a vida de uma pessoa 

ou de um grupo de pessoas. A importância de registrarmos a história de algo ou alguém se 

justifica pelo fato de possibilitarmos, dessa forma, a transmissão dessa narrativa no futuro 

quando não estiverem mais presentes aqueles sujeitos que a descreveram. Para Nora (1993, 

p.15), a memória verdadeira, transformada por sua passagem em história, dá lugar a uma 

memória arquivística, ou seja, “à constituição vertiginosa e gigantesca do estoque material 

daquilo que nos é impossível lembrar”. 

Lowenthal (1989, apud JARDIM, 1995, p.2) discorre sobre a memória, diferenciando-

a do conceito de história 

 

a memória, ao contrário da história, não seria um conhecimento intencionalmente 
produzido. É subjetiva e, como tal, um guia para o passado. Sua primeira função é 
‘não preservar o passado, mas adaptá-lo, enriquecendo e manejando o presente’, não 
se constituindo, portanto, ‘em uma reflexão pronta do passado, mas reconstruções 
seletivas e ecléticas, baseadas em ações subsequentes, percepções e códigos 
maleáveis pelos quais nós delineamos, simbolizamos e classificamos o mundo. 
(LOWENTHAL, 1989, apud JARDIM, 1995, p.2) 
 
 

É importante ressaltar que a memória é mutável, a cada passagem de tempo nossas 

lembranças sobre determinado fato podem se modificar, podemos destacar momentos 

diferentes baseados em nossa vivência e experiências atuais. Meihy (2005, p. 78) afirma que 

“a principal característica da memória oral é seu dinamismo e sua capacidade de mudar. 

Vertida para documento escrito, a liberdade de mudança fica anulada”.  

Pollack (1992, p.2) fala que a memória deve ser entendida como um fenômeno 

coletivo e social, ou seja, “construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações 

e mudanças constantes”. O autor continua destacando os elementos constitutivos da memória 

individual ou coletiva, sendo eles acontecimentos, personagens e lugares. Em primeiro lugar 

aqueles vividos/conhecidos pessoalmente, e em segundo lugar os chamados por ele de 

“vividos por tabela”, que são aqueles vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa 

se sente pertencer. 

Os depoimentos orais são formas culturais que organizam a percepção e não um 

simples repositório de falas soltas. Os acontecimentos estão vinculados a lugares e a pessoas, 

usam localização no espaço para falar de eventos ocorridos ao longo do tempo. 

 

A toda hora, somos capazes de recuperar aspectos de nosso passado: é como se nos 
contássemos histórias a nós mesmos, alguns chegam a registrá-las em forma de 
diário. Mas o relato primordial é o que pode ser feito a outras pessoas: através dele, 
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o que vivemos e que é bem nosso, ganha uma dimensão social, obtém testemunhas 
(mesmo que a posteriori), faz com que os outros ampliem sua experiência, através 
das nossas palavras. Há troca e cumplicidade. (BOSI, 2004, p.233) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3 METODOLOGIA 

 

 

3. 1 A classificação da Pesquisa 

 

 

Essa pesquisa utiliza a história oral como metodologia de estudo, com uma abordagem 

qualitativa. A pesquisa com abordagem qualitativa é aquela que se abstêm de dados e medidas 

numéricas, dedicando-se a aspectos mais profundos e subjetivos.  

Liebscher (1998) defende que para aprender métodos qualitativos é necessário 

aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e 

sistemas. 

Os métodos qualitativos caracterizam-se por serem menos estruturados, e por 

proporcionarem um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os 

entrevistados. Utilizando essa metodologia, o pesquisador trabalha com informações mais 

subjetivas, amplas e com maior riqueza de detalhes do que os métodos quantitativos. 

 

 

3. 1. 1 A História Oral  

 

 

A história oral constitui-se como uma técnica de pesquisa, uma prática de apreensão de 

narrativas, um conjunto de procedimentos utilizados para a pesquisa e estudos da sociedade. 

Lozano (1994, apud Amado e Ferreira, 2002, p. 16) define essa técnica como “um espaço de 

contato e influência interdisciplinares; sociais, em escalas e níveis locais e regionais; com 

ênfase nos fenômenos e eventos que permitam, através da oralidade, oferecer interpretações 

qualitativas de processos histórico-sociais”. Alberti (2004, p.29) fala que “sendo um método 

de pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de conhecimento. Seu 

emprego só se justifica no contexto de uma investigação científica”. 

As narrativas obtidas pela técnica da história oral, nem sempre contam a história de fato. 

Esses depoimentos são formados por momentos selecionados, proposital ou acidentalmente, 

pelo sujeito entrevistado. Nesse sentido Meihy destaca que: 

  

toda narrativa é sempre inevitavelmente construção, elaboração, seleção de fatos e 
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impressões. Portanto como discurso em eterna elaboração, a narrativa para a história 
oral é uma versão dos fatos e não os fatos em si. Convém lembrar que, por mais 
parecidas que sejam as narrativas dos mesmos fatos, cada vez que são reditas 
carregam diferenças significativas. (MEIHY, 2005, p. 56) 

 

Para fazer história oral, colher depoimentos orais, alguns procedimentos são essenciais 

como a escolha dos sujeitos entrevistados, a definição do tipo de entrevista e questões, etc. 

Alberti (2004) fala sobre o conhecimento prévio do objeto de estudo e o coloca como 

requisito primordial para formulação de qualquer projeto de pesquisa, mas destaca que no 

caso da história oral todas as escolhas e definições iniciais – quantas pessoas entrevistar, 

quem entrevistar – dependem desse conhecimento.  

Além da aplicação de entrevistas e coleta de informações sobre aquilo que se pretende 

pesquisar, é fundamental que o pesquisador saiba utilizar esse conteúdo. É necessário que esse 

seja bem compreendido pelo entrevistador de modo que seja possível transcrevê-lo sem que se 

percam detalhes importantes. Esse é um trabalho que exige tempo e dedicação. Lozano (1994, 

apud Amado e Ferreira, 2002, p. 18) lembra esse aspecto quando cita “a oralidade vertida em 

depoimentos e tradições, relatos e histórias de vida, narrações, recordações, memória e 

esquecimentos, etc., todos estes rotulados como elementos subjetivos de difícil manejo 

científico”.   

Alberti (2004) destaca ainda que qualquer tema é passível de ser investigado sob a 

ótica da história oral, desde que ainda estejam vivos sujeitos capazes de contar aquela história. 

Dessa forma, a história oral pode ser aplicada ao assunto que quisermos pesquisar, desde que 

haja pessoas ligadas àquele assunto dispostas a dar seu testemunho. 

As entrevistas são as peças chaves na metodologia da história oral. As entrevistas 

realizadas tiveram um caráter exploratório, quando aplicadas nesse sentido apresentam-se 

relativamente estruturadas. Meihy (2005, p. 49) diz que “Como método, a história oral se 

ergue segundo alternativas que privilegiam os depoimentos como atenção central dos estudos. 

Trata-se de focalizar as entrevistas como ponto central e de partida para as análises”.  

Sobre as narrativas obtidas através da utilização da metodologia da história oral, 

Meihy (2005, p. 81) nos diz que “reunido, o conjunto das histórias colhidas, além de propor 

discussão sobre as motivações individuais, serve para que, se equiparadas, elas forneçam 

elementos capazes de iluminar o conjunto das individualidades que se sustentam sob alguns 

traços comuns”. 
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3.2 A seleção dos documentos  

  

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram selecionados documentos arquivísticos 

relacionados à família Wouters, num total de 29 documentos. Todos os documentos foram 

analisados diplomaticamente durante o trabalho realizado no Curso de Arquivologia, no ano 

de 2010, embora alguns deles não tenham sido englobados no resultado final da pesquisa 

apresentada – em virtude do limite de páginas. 

Esses documentos fizeram parte do trabalho realizado em 2010, no Curso de 

Arquivologia da UFSM intitulado “Família Wouters: Um estudo dos Documentos na 

Perspectiva da Diplomática Contemporânea”. Foram escolhidas diversas tipologias, 

principalmente documentos de origem cartorial e fotografias. Farache (2005, apud CORRÊA, 

2012) afirma que a fotografia recorta momentos e espaço, congela no tempo, e ao passar do 

tempo ela retorna apenas nos sonhos, imaginação e memória. 

Os documentos utilizados nessa pesquisa foram escolhidos por serem considerados os 

mais representativos dentre os documentos reunidos da família Wouters. Foram propostos a 

submissão dos entrevistados com o intuito de que seriam os que mais instigariam os sujeitos 

pesquisados, fazendo com que esses sujeitos recordassem de momentos significativos de sua 

trajetória de vida e os compartilhassem durante seus depoimentos. 

 

 

3.3 A definição dos sujeitos entrevistados  

 

 

Para aplicação dessa pesquisa foram selecionadas cinco pessoas relacionadas 

diretamente à família Wouters, com idade entre 53 e 67 anos. Para essa seleção foi utilizada 

como base a genealogia da família (ANEXO A) disponível na pesquisa de Elvio Funk. Optou-

se por entrevistar pessoas que tiveram contato com dois locais fundamentais para o progresso 

da família em questão: Linha Holanda e Sampaio, situados no interior de Mata/RS e de 

Toropi/RS, respectivamente. A família de Amândio Francisco Wouters estabeleceu-se nesses 

dois locais, nos quais viveram seus descendentes. 

Outro critério para a definição dos sujeitos dessa pesquisa foi o fácil contato com os 

mesmos. Foram selecionadas pessoas com as quais já havia uma relação, e que fosse possível 

marcar e realizar as entrevistas em um curto espaço de tempo. O relacionamento existente 
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com os sujeitos entrevistados foi considerado fundamental para o desenvolvimento e resultado 

dessa pesquisa, Amado e Ferreira (2002, p.234) destacam que “é indispensável criar uma 

relação de confiança entre informante e entrevistador”. 

As percepções dos cinco entrevistados são apresentadas nesse trabalho através da 

simbologia “E1” (entrevistado nº 1), “E2” (entrevistado nº 2), e assim por diante. 

Respeitando-se a ordem cronológica das entrevistas realizadas. Esses símbolos são utilizados 

por questão ética, com o fim de manter preservada a identidade de cada pessoa entrevistada. 

 

 

3.4 A Coleta de entrevistas 

 

 

Para coleta das entrevistas foi realizado um contato prévio por telefone com os 

entrevistados, durante o qual foi informada a pretensão de concretização desse diálogo e 

explicados os objetivos e as justificativas dessa pesquisa.  Todos os sujeitos definidos 

previamente aceitaram participar da pesquisa e mostraram-se dispostos a colaborar. 

Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), o 

qual foi assinado por todos os entrevistados nessa pesquisa. Através desse, os entrevistados 

declararam estarem cientes de que estavam participando de uma pesquisa e que seus 

depoimentos poderiam ser utilizados para esse fim. Os termos assinados ficaram sob custódia 

da pesquisadora, e por meio desse fica assegurado o direito de utilização desse material, mas 

sempre levando em conta as questões e princípios éticos que esse uso poderá implicar. 

Optou-se por realizar as entrevistas na própria residência dos indivíduos selecionados 

para a pesquisa. Local no qual eles se sentiriam maior segurança ao falar. Sobre isso, Amado e 

Ferreira (2002, p.234) defendem que “Em sua casa se sentirá mais a vontade, num ambiente 

que conhece, cercado de recordações, fotografias suscetíveis de avivar sua lembrança [...]”. 

A entrevista foi realizada de forma aberta, não estruturada, fazendo-se apenas o 

questionamento inicial “O que esse documento/essa imagem representa para você? O que vem 

à sua memória ao olhar para ele? Qual o significado para a família Wouters?”. A partir daí, 

foram apresentados diversos documentos e fotografias de modo a estimular os indivíduos 

entrevistados a falarem, a relatarem o que aquilo representava para cada um deles. 

Com a utilização dessa metodologia buscou-se fazer com que a entrevista fosse um 

diálogo aberto, entre entrevistado e entrevistador. A não utilização de perguntas pré-definidas 

fez com que os entrevistados recordassem de experiências pessoais que talvez não fossem 
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englobadas, já que não seria possível prever o que cada indivíduo iria comentar a partir de 

cada imagem. É importante ressaltar que só foram feitas observações e interrupções nos 

comentários do entrevistado em momentos oportunos, buscando não interromper o 

depoimento desnecessariamente.Meihy destaca que “O narrador, até a finalização do processo 

de entrevista, é a razão do trabalho. Para o autor significa que, quanto mais ‘oculto’ ele 

estiver, quanto menos ele aparecer, melhor será o resultado de seu empenho” (MEYHY, 2005, 

p.131) 

O registro dessas entrevistas foi feito por meio de gravador de voz digital, de um 

aparelho celular e de um computador portátil. 

 

 

3.5 A análise do conteúdo 

 

 

As gravações obtidas durante as entrevistas foram transcritas de forma literal e após o 

conteúdo ter sido ouvido diversas vezes. A transcrição foi realizada poucos dias depois da 

realização da entrevista, para que nenhum detalhe – como um gesto, uma entonação de voz – 

passasse despercebido. Segundo orientações apresentadas por Tourtier-Bonazzi (1991, apud. 

AMADO e FERREIRA, 2002, p. 239) “estima-se que a transcrição requer pelo menos cinco 

vezes mais tempo do que gravação [...] a transcrição deve ser feita o quanto antes, de 

preferência pelo próprio entrevistador”. 

Depois de transcritos, os depoimentos foram divididos em capítulos de acordo com o 

assunto tratado. Buscando estruturar o resultado dessa pesquisa, foram reunidos os 

testemunhos de todos os entrevistados sobre o mesmo assunto comparando dessa forma a 

visão de cada entrevistado sobre aquele tema ou acontecimento. 

Para estruturação da análise dos depoimentos foram utilizadas algumas regras, 

sugeridas no livro Usos e Abusos da História Oral, capítulo 19, no artigo “Arquivos: 

propostas metodológicas” do autor Chantal de Tourtier-Bonazzi, tais como a utilização de 

subtítulos que facilitem a leitura e compreensão, o uso de negrito em palavras com forte 

entonação, a correção de erros como datas, nomes próprios em notas de rodapé, etc. 

 O produto dessas entrevistas está descrito na Análise e Discussão dos Resultados, e é 

composto pelos seguintes tópicos: 5.1 A vida na Linha Holanda; 5.2 A Casa da Família 

Wouters; 5.2.1 O Porão; 5.2.2 O Poço; 5.3 A Cantina e a Produção de Vinho; 5.4 Os Bailes e o 

Clube Sete de Setembro; 5.5 A Escola e o Professor Roque Wouters; 5.6 A Igreja; 5.7 O 
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Lajeado Sampaio; 5.8 As promessas/ Mesa dos Inocentes; 5.9 A caçada ao tesouro; 5.10 Os 

Casamentos; 5.11 As compras na cidade; 5.12 Os cemitérios; 5.12.1 Morte no Caixão; 5.12.2 

Morte na Cadeia; 5.13 Aluizio Paulo Wouters; 5.14 A morte de Itália Wouters; 5.15 A morte 

de André Rodolfo Wouters 
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4 DOCUMENTOS SELECIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 

 

Nesse capítulo são apresentados os 29 documentos arquivísticos selecionados para 

utilização durante as entrevistas realizadas nessa pesquisa. Junto a cada documento buscou-se 

fazer uma breve descrição, a qual expõe a justificativa de sua escolha. 

 

 

4.1 Lembrança de Missa de Sétimo Dia de Roque Wouters 

 

 

Roque Francisco Wouters é o segundo filho de Pedro Mathias Funk Wouters, que por 

sua vez é o filho mais velho de Amândio Francisco Wouters. Morou por muitos anos na 

comunidade de Sampaio. 

 

 

 
Ilustração 01 – Lembrança de Missa de Sétimo Dia de Roque Wouters 

 

 

Esse documento constitui uma lembrança da Missa de Sétimo Dia realizada em 

homenagem à memória de Roque Francisco Wouters. O documento era entregue aos 

familiares que estiveram presentes nessa cerimônia. 
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4.2 Certidão de Casamento de Alcides e Elaine 

 

 

Elaine Wouters é a primeira filha de Aluizio Paulo Wouters e Itália Pulgatti Wouters, 

neta de Amândio e Joanna. Morou toda a sua vida na localidade de Sampaio, onde reside até 

hoje com seu marido e um de seus filhos. O documento apresentado abaixo, Certidão de 

Casamento, assenta e serve de comprovação da união civil de Elaine e Alcides Costa 

Saueressig. 

 

 

 
Ilustração 02 – Certidão de Casamento de Elaine Wouters e Alcides Saueressig. 
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4.3 Certidão de Óbito de André Rodolfo Wouters 

 

André Rodolfo Wouters é o décimo filho do casal Amandio e Joanna. Depois de casar-

se com Olinda Taschetto ficou morando na antiga propriedade de seus pais, na Linha Holanda, 

onde criou todos os seus filhos. A certidão atesta o falecimento de André, na data de 5 de 

junho de 2007. 

 

 
Ilustração 03 – Certidão de Óbito de André Rodolfo Wouters. 
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4.4 Certidão de Óbito de Amandio Francisco Wouters 

 

 

Amandio Francisco Wouters nasceu na Bélgica e veio para o Brasil aos cinco anos de 

idade, acompanhado de seus pais e irmãos. Segundo a pesquisa de Jef Asnong (2007) a vinda 

ao Brasil deu-se no ano de 1889. No Brasil Amandio casou-se com Joanna Stein Funk, e o 

casal é o ponto de partida de nossa pesquisa. Eles tiveram onze filhos. A Certidão de Óbito 

apresentada abaixo consiste em uma segunda via, e comprova o seu falecimento em 1951. 

 

 

 
Ilustração 04 – Certidão de Óbito de Amandio Francisco Wouters. 
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4.5 Certidão de Aluizio Paulo Wouters 

  

 

Aluizio Paulo Wouters é o oitavo filho de Amandio e Joanna. Aluizio foi criado na 

Linha Holanda e, após casar com Itália Pulgatti, foi morar na casa de pedra na localidade de 

Sampaio onde o casal criou os seus quatro filhos. O documento apresentado atesta o óbito de 

Aluizio Paulo Wouters no dia 23 de julho de 1998. 

 

 

 
Ilustração 05 – Certidão de Óbito de Aluizio Paulo Wouters. 
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4.6 Certidão de Óbito de Italia Pulgatti Wouters 

 

 

Italia viveu toda a sua vida na localidade de Sampaio. Morava com sua família na casa 

de pedra e após seu casamento com Aluizio Paulo Wouters o casal constituiu sua família nessa 

mesma residência. Italia faleceu no dia 30 de outubro de 1993, conforme demonstrado na 

Certidão de Óbito apresentada abaixo. 

 

 

 
Ilustração 06 – Certidão de Óbito de Italia Pulgatti Wouters 
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4.7 Certidão de Registro de Imóveis – Linha Holanda 

  

 

O documento abaixo configura a certidão de registro da propriedade localizada na 

comunidade de Linha Holanda (ANEXO B), interior de Mata/RS – na época distrito de São 

Pedro do Sul. Esse local pertenceu por muitos anos à família Wouters. Foi aí que Amandio e 

Joanna fixaram residência e constituíram sua família. Após isso, André Rodolfo Wouters – 

filho do casal – morou com sua esposa e filhos. 

 

 

 
Ilustração 07 – Certidão de Registro de Imóveis  
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4.8 Fotografias do Casamento de Elaine Wouters 

 

 

Essas fotografias foram encontradas na casa da família Wouters, durante a realização 

de minha pesquisa de graduação. Elas ilustram o casamento de Elaine, filha mais velha de 

Aluizio Paulo Wouters e Itália Pulgatti Wouters, com Alcides Saueressig. A primeira 

fotografia ilustra os noivos junto ao bolo de casamento. E a segunda imagem reúne todos os 

convidados em frente à residência da família Wouters, local onde foi realizado o casamento. 

 

 

 
Ilustração 08 – Casamento de Elaine Wouters e Alcides Saueressig 

 

 
Ilustração 09 – Casamento de Elaine Wouters e Alcides Saueressig. 
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4.9 Fotografia de Aluizio Paulo Wouters e outros 

 

 

A fotografia ilustra parte da família reunida aos fundos da casa na comunidade de 

Sampaio. Nela aparece Aluizio Paulo Wouters com seus dois filhos solteiros, Nelci e Alcione, 

acompanhados da visita de Maria e Alcides – seu genro. Transmite uma imagem de 

tranqüilidade, representa apenas uma visita à família. 

 

 

 
 Ilustração 10 – Visitas à família Wouers. 
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4.10 Fotografia dos filhos de Aluizio e Italia 

 

 

Essa fotografia mostra três dos quatro filhos de Aluizio Paulo Wouters e Itália Pulgatti 

Wouters – Alcione, Luci e Nelci. O outro sujeito que aparece não foi identificado.  Os quatro 

aparecem em frente à casa da família Wouters, localizada na comunidade Sampaio. 

 

 

 
Ilustração 11 – Filhos de Aluizio e Italia em frente à casa da família. 
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4.11 Fotografia de Aluizio Paulo Wouters 

 

 

A fotografia abaixo apresenta Aluizio Paulo Wouters, num momento cotidiano. Ao 

fundo de sua casa, sem camisa e de bermuda, despenteado. Ainda aparece ao fundo um 

cachorro da família. 

 

 

 
Ilustração 12 – Aluizio Paulo Wouters, nos fundos da casa da família. 
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4.12 Fotografia de Joanna e Amandio 

 

 

Esse foi o único retrato encontrado durante a pesquisa, em que aparecem Joanna e 

Amandio Francisco Wouters. Esse é o casal tronco inicial da pesquisa. Não foi possível atestar 

a data exata da fotografia, mas percebe-se que a imagem é bastante antiga. 

 

 

 
Ilustração 13 – Joanna Stein Funk e Amandio Francisco Wouters. 
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4.13 Fotografia dos túmulos de Joanna e Amandio 

 

 

A fotografia ilustra os túmulos onde estão sepultados Amandio e Joanna, situados no 

cemitério em Linha Holanda. Esse cemitério é localizado dentro de uma propriedade rural, 

inclusive podemos identificá-lo através do mapa disponível na página do Google (ANEXO 

B). 

 

 

 
Ilustração 14 – Túmulo de Joanna Stein Funk e Amandio Francisco Wouters, no cemitério de Linha Holanda. 
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4.14 Filhos de Wilibaldo 

 

 

A imagem apresenta três filhos homens de Augusto Wilibaldo Wouters, quinto filho de 

Amandio e Joanna. A fotografia foi escolhida pelo fato de um dos filhos homens, Nelson, 

estar vestido com trajes femininos, fato que desperta a curiosidade. 

 

 

 
Ilustração 15 – Filhos de Wilibaldo Wouters: Rubi, Nelson e Ari 
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4.15 Fotografia da Casa na Linha Holanda 

 

 

Essa fotografia capta a imagem atual da antiga residência da família Wouters. Nessa 

casa Amandio Francisco Wouters e Joanna criaram os seus onze filhos. Um deles, André 

Rodolfo Wouters, continuou morando na localidade de Linha Holanda, nessa mesma casa, 

após seu casamento com Olinda Taschetto. 

Atualmente essa propriedade não pertence mais à família Wouters, foi vendida após a 

morte de André Rodolfo Wouters. 

 

 

 
Ilustração 16 – Casa de Amandio e Joanna, na localidade de Linha Holanda. 
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4.16 Fotografias do Cerro na Propriedade da Família Wouters 

 

 

As fotografias ilustram dois locais diferentes situados em um cerro localizado na 

propriedade da família Wouters. Essa propriedade pertence à localidade de Sampaio, interior 

de Toropi. 

 

 

 
Ilustração 17 – Cerro na propriedade da família Wouters, localidade de Sampaio. 

 
Ilustração 18 – Cerro na propriedade da família Wouters, localidade de Sampaio. 
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4.17 Fotografia do Poço D’Água 

 

 

Esse poço encontra-se até hoje nos fundos da casa da família Wouters na localidade de 

Sampaio. Sabe-se que esse poço abasteceu a família por muitos anos, pois não havia água 

encanada, por isso julgou-se como um local significativo. 

 

 

 
Ilustração 19 – Poço d’água, localizado na casa da família Wouters, na localidade de Sampaio. 
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4.18 Fotografia do Jazigo da Família Wouters 

 

 

A fotografia mostra a entrada do cemitério da localidade de Sampaio. Nesse cemitério 

estão sepultados muitos membros da família Wouters. Bem à frente da imagem, podemos ver 

o jazigo da família na cor prata. 

 

 

 
Ilustração 20 – Jazigo da família Wouters, em cemitério da localidade de Sampaio. 
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4.19 Fotografia do Lajeado Sampaio 

 

 

Observamos nessa fotografia o lajeado Sampaio, que passa pelos arredores da 

comunidade na qual a família Wouters viveu. É um local bastante apreciado pelos moradores 

da comunidade. 

Esse lajeado estende-se por um longo caminho e desemboca no Rio Toropi (ANEXO 

B). 

 

 

 
Ilustração 21 – Lajeado Sampaio. 
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4.20 Fotografia do Clube Sete de Setembro 

 

 

Esse clube pertence à comunidade de Sampaio, também conhecida como Sete de 

Setembro em virtude do clube. Está localizado próximo da casa da família Wouters. 

Nele sempre foram realizados diversos eventos, frequentados por moradores de toda a 

região. Esse local era muito famoso por seus bailes e festas antigamente. 

 

 

 
Ilustração 22 – Clube Sete de Setembro, na localidade de Sampaio. 
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4.21 Fotografias da Casa da Família Wouters 

 

 

As fotografias abaixo representam imagens da casa onde viveu e ainda vivem 

descendentes da família Wouters. A primeira imagem mostra a casa recém construída, as 

demais demonstram a casa como está atualmente sob os efeitos do tempo e da deterioração. 

A casa pertencia originalmente à família Pulgatti, família da esposa de Aluizio Paulo 

Wouters: Itália Pulgatti. Com o casamento, os dois ficaram morando lá onde construíram sua 

família. 

 

 

 
Ilustração 23 – Casa da família Wouters recém construída, na localidade de Sampaio. 
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Ilustração 24 – Casa da família Wouters atualmente, localidade de Sampaio. 

 

 
Ilustração 25 – Casa da família Wouters atualmente, localidade de Sampaio. 
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4.22 Fotografia da Cantina 

 

 

O local ilustrado pela foto representa a cantina, onde a família Wouters e Pulgatti 

produzia vinho. Durante algum tempo, o sustento para as famílias era tirado da uva e da 

produção de vinho. 

 

 

 
Ilustração 26 – Cantina na propriedade da família Wouters, localidade de Sampaio. 

 

 
Ilustração 27 – Cantina na propriedade da família Wouters, localidade de Sampaio. 
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4.23 Fotografia do Porão 

 

 

Esse porão pertence à casa da família Wouters, localizada na comunidade de Sampaio. 

A entrada para o porão está situada na lateral esquerda da casa. E sempre despertou a 

curiosidade por saber se havia alguma história interessante referente a esse local. 

 

 

 
Ilustração 28 – Porta do porão na casa da família Wouters, localidade de Sampaio. 

 

 
Ilustração 29 – Porão na casa da família Wouters, localidade de Sampaio 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo serão apresentadas e analisadas as concepções e lembranças dos 

entrevistados a partir dos documentos arquivísticos apresentados com relação à história da 

família Wouters, conforme descrito na metodologia deste trabalho. O resultado dessas 

entrevistas foi dividido em tópicos, reunindo em cada um deles a visão de cada entrevistado 

sobre o assunto. 

 

 

5.1 A vida na Linha Holanda 

 

 

Quando os Wouters vieram para o Brasil, estabeleceram-se em diversas regiões do Rio 

Grande do Sul. A família Wouters, bem como outros imigrantes, situou-se no interior do 

município cidade de Mata. Desse movimento migratório originou-se um povoado 

denominado Linha Holanda. Amândio Francisco Wouters, apesar de ter nascido na Bélgica, 

possui ascendência holandesa como os demais imigrantes; daí então, o nome dado à 

localidade. 

Ao deparar-se com a escritura da propriedade (ILUSTRAÇÃO 07) junto com a 

imagem da casa e dos avôs (ILUSTRAÇÃO 16) a entrevistada (E1) recorda-se: 

 

“[...] a vovó Joana e o vô Francisco. [...]  A vó Joana eu me lembro, na Linha 
Holanda naquela casa de pedra. Aqui  o vô Alvis1 começou a vida dele, moraram, 
criaram os filhos, também cheios de dificuldades. Ele2,  também como eu falei, tinha 
fartura de tudo. Diz que ele era muito bravo, então essas coisas que eles compravam 
tinha que durar. E eles eram uma turma também de filhos. Aí quando a vovó 
terminava café, ela não tinha coragem de dizer que tinha terminado, porque sabia 
que ele ia xingar [...] Aqui é a casa deles. A casa que eles moraram e criaram os 
filhos, depois eles construíram uma do lado também [...] Quando o vô Alvis nasceu, 
aqui que ele começou a vida dele, ele saiu daqui quando foi casar com a vovó Ita3. 
Até casar ele morava nessa casa aqui”(p.2- p.3) 
 

 

A entrevistada (E4) guarda uma lembrança de sua avó, Joanna, do tempo de criança 

“Eu me lembro que a vovó ensinava a pedir benção. E a mãe nunca ensinou isso pra nós, 

                                                 
1 Apelido dado à Aluizio Paulo Wouters, oitavo filho de Amândio Francisco Wouters e Joanna Funk. 
2 Referindo-se a Amândio Francisco Wouters. 
3 Itália Pulgatti, esposa de Aluizio Paulo Wouters. 
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então nós chegava lá e achava coisa mais linda chegar lá e dizer bom dia pra ela. ‘Bom dia 

não, teu pai não te deu educação?’ e nós saía dando risada”. 

Amândio e Joanna tiveram onze filhos, todos criados nessa mesma propriedade. São 

eles Pedro Mathias, José, Maria, Antônio Ricardo, Augusto Wilibaldo, João, Arnoldo 

Francisco, Aluizio Paulo, Ana Luisa, André Rodolfo e Julio. 

 A casa construída por eles era feita de pedra (ILUSTRAÇÃO 16), e está até hoje de 

pé. Porém não pertence mais à família Wouters. André Rodolfo Wouters, décimo filho de 

Amândio e Joanna, ficou morando na mesma propriedade depois de seu casamento com 

Olinda Taschetto, e estas terras só foram vendidas após a sua morte, episódio que será tratado 

em outro capítulo. 

A entrevistada (E5) refere com grande entusiasmo sobre a casa na Linha Holanda: 

 

“[...] A casa do tio André. Tudo com barro, não tinham cimento, faziam tudo com 
barro. Como é que parava? Como que a chuva não amolecia tudo? Aí que eles 
moravam. Olha só que sacrifício. Por isso do nome, porque eles eram lá da Holanda 
e foram morando ali, tudo íngreme. [...] Uma arquitetura que não dá nem pra 
desmanchar. E olha a madeira, daquele tempo até hoje, os anos que deve ter isso. 
Que coisa séria! Quanta gente que foi feliz ali!” (p.4) 

 

Esses relatos demonstram o apreço que os familiares têm por esse lugar. Local esse 

que marcou o início de sua família, a criação de seus pais e tios. É possível perceber o 

reconhecimento do quanto foi relevante viver na Casa da Linha Holanda. A propriedade será, 

portanto, sempre lembrada pela importância e significado que teve para a família Wouters. 

Asnong (2010) em seu livro sobre a família Wouters menciona a vida da família em 

Linha Holanda. Segundo ele “era uma vila a uma certa distância dos centros de atividades 

mais prósperos do estado. O centro da vila era modesto, com casas caiadas e de um único 

andar, construídas ao longo de uma larga rua principal não pavimentada” (ASNONG, 2010, p. 

23). 

 

 

5.2 A Casa da Família Wouters 

 

 

Outro ponto bastante comentado, durante a realização das entrevistas, foi a construção 

da casa (ILUSTRAÇÃO 23, 24 e 25) na qual morou o casal Aluizio Paulo Wouters e Itália 

Pulgatti Wouters, junto com seus descendentes. Essa casa foi construída pela família de Itália 
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Pulgatti, mas acabou sendo muito significativa para a família Wouters. Nela muitos 

integrantes da família passaram toda a sua vida, sendo um local muito importante para a 

história dos Wouters. 

A entrevistada (E1) relata a respeito da construção da casa da família Wouters: 

 

“[...] Tanta coisa se passou nessa casa. [...] Essa casa era da vó Adélia e do vô José. 
[...] Quando ela4 casou com o vovô Aluizio, ela morou ali. [...] Quem construiu a 
casa foram os irmãos da vovó Italia. Essa casa tem uma história de trabalho, de 
união [...] na própria terra deles, eles cavaram e tiraram as pedras. Todas as pedras 
dessa casa e também da cantina foram tiradas, carregadas, tudo manualmente, não 
tinha ferramenta. Eles que cavaram, cortaram o tamanho das pedras [...] Quando eles 
vieram morar ali todo mundo dizia que eles estavam ricos porque tinham aquela 
casa enorme. [...]” (p.1) 
 

Sobre a visão das pessoas da comunidade em relação à casa, a entrevistada (E1) 

continua “Imagina em 1939 essa casa, era muito bonita! Realmente quem olhava dizia que 

eram ricos. A sala era enorme, pra quê?! Muito bonita essa casa”. E a beleza dessa construção 

atraía visitantes. O entrevistado (E3) lembra-se dos ciganos que seguido acampavam nos 

arredores da casa. Eles ofereciam coisas, pediam outras em troca. As palavras da entrevistada 

(E1) descrevem um sentimento inocente diante do desfecho da narrativa: “a gente ficava tão 

feliz quando vinham os ciganos, porque não tinha ninguém ali [...] Eles vinham, acampavam e 

ficavam onde tinha, eles gostavam de roubar cavalo [...] De madrugada tu só escutava os 

passos dos cavalos, podia levantar que eles tinham ido embora”.  

A entrevistada (E1) recorda de outro fator atrativo na propriedade dos Wouters, que 

fazia com que pessoas de toda a região a frequentasse “[...] na mesma propriedade tinha 

também uma cancha de carreira, e um campo de futebol. Era a melhor cancha que tinha na 

redondeza, com quase 500 metros [...]”. 

Nesse sentido, é perceptível a representatividade dessa casa não apenas para a família, 

mas para a comunidade em geral. Essa residência retrata muitos aspectos e tradições da época, 

tendo uma importância social e cultural visível. 

Em outro depoimento, a entrevistada (E5) fala com entusiasmo ao ver a fotografia da 

casa recém-construída, na qual também morou:  

 

“[...] Olha que coisa linda! Onde que tem isso hoje em dia? Outra coisa que me 
chama atenção, olha essa calha...a água que cai daqui, para não fazer sujeira, para 
não respingar o barro, uma enorme laje embaixo para não respingar nas paredes. 
Como eles eram inteligentes não é?! [...]”(p.3) 

 

                                                 
4 Referindo-se a Italia Pulgatti Wouters. 
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Ainda sobre a casa, a entrevistada (E3) exalta “Pensa bem o trabalhão para fazer essa 

casa não é!” e continua “Alguma pedra! Agora se é pra fazer uma casa assim, mas capaz que 

fazem!”. Também nesse aspecto, a entrevistada (E5) fala “Imagina essa casa restaurada. Nem 

se vê mais isso hoje em dia. Se tivesse condições de pegar um dinheiro e arrumar ali, iam ter 

uma casa tão linda”.   

Apesar da casa majestosa que encantava aos demais moradores da comunidade, alguns 

pontos naquela época deixavam a desejar. A entrevistada (E1) lembra-se: 

  

“[...] o vovô sempre dizia que ia fazer um banheiro, não tinha banheiro naquela 
época. Faziam aquelas baitas casas, mas não tinha banheiro, água encanada. Eles 
lavavam a roupa do outro lado da sanga. Ali tinha um tanque de pedra bem feitinho, 
e lá de cima de um açude corria água por uma calha, calha feita de um coqueiro 
cortado ao meio. Lavavam no tanque, mas desse jeito, não tinha mangas naquele 
tempo, mas até que eles tentavam se organizar [...]” (p3). 
 

As flores representam muito bem a memória acerca das mulheres da família. Eram 

muito bem cuidadas e enfeitavam o pátio da casa, contribuindo para a beleza da moradia, 

como nos fala a entrevistada (E5) “[...] Aqui as hortênsias não é? Essas hortênsias eram tão 

bem cuidadas no tempo da vovó, da tia Italia. Isso sempre coisa mais linda! Não pode 

imaginar, coisa mais linda do mundo era isso! Tudo podadinho.”. Até hoje pode-se observar 

as hortênsias e pés de camélia em frente à casa. É costume levarem essas flores nos túmulos 

para homenagear os familiares e, em especial, as mulheres que gostavam e cuidavam tanto 

dessas plantas. É a maneira que encontraram na tentativa de manter na lembrança a vida e os 

hábitos dessas pessoas. 

Sobre esse sentimento, essa necessidade de preservar a memória da vida dos familiares 

Lodolini (1990) coloca que  

 

desde a mais alta antiguidade, o homem demonstrou a necessidade de conservar sua 
própria ‘memória’ inicialmente sob a forma oral, depois sob a forma de graffiti e 
desenhos e, enfim, graças a um sistema codificado... . A memória assim registrada e 
conservada constituiu e constitui ainda a base de toda atividade humana: a existência 
d um grupo social seria impossível sem o registro da memória, ou seja, sem os 
arquivos.(LODOLINI, 1990, apud JARDIM, 1995, p.4) 
 
 

 O relato da entrevistada (E1) aborda esse sentimento de tristeza ao ver a deterioração 

da casa ao longo dos anos “[...] é uma judiaria, essa casa foi feita com tanto esforço e 

sacrifício e nunca foi restaurada nada. Ela ficou meio abandonada. Passaram tanto trabalho 

para fazer e depois ninguém se preocupou, ninguém teve dinheiro [...]”. Em outro momento 

E1 volta ao assunto falando “[...] Olha só a diferença! Ninguém nunca se preocupou em 
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restaurar, não é que não se preocupou é que realmente não é fácil [...] naquele tempo tinha os 

irmãos da mãe que eram solteiros, que estavam em casa pra trabalhar e tudo, era mais fácil. 

Depois foram se dividindo, cada um teve sua família [...]”. Vale destacar que “Uma narrativa 

biográfica consiste em estabelecer uma ordem no conjunto de feitos passados, entre o que era 

e o que é hoje, entre as experiências passadas e o valor que tem adquirido com os projetos 

futuros”. (BOLÍVAR; DOMINGO;FERNÁNDEZ, 2001, p. 37, tradução nossa) 

 As três entrevistadas revelam a partir de seus depoimentos o esforço que a família 

teve para construir a belíssima casa em que a família viveu e ainda vive. Dois filhos de 

Aluizio e Italia ainda moram nessa casa, que mesmo com algumas reformas e mudanças 

continua retratando muito bem essa época lembrada pelos entrevistados. 

 

 

5.2.1 O Porão 

 

 

Um local considerado importante na casa é o porão (ILUSTRAÇÃO 28 e 29). 

Observamos hoje a inscrição, já meio apagada, acima da porta do porão: “1938”, ano da 

construção da casa. Conforme descrito pelos entrevistados o porão era um local muito limpo, 

e era um depósito onde eram estocados os alimentos e outras coisas ali produzidas.  

Uma época de dificuldades, mas também de fartura é recordada pela entrevistada (E1): 

 

“[...] Nesse porão eles guardavam tudo [...] aquilo era uma época de muito 
dificuldade, dinheiro eles não viam, o que eles plantavam eles tinham fartura de 
tudo, de carne, de banha, de tudo que eles podiam produzir em cima do sítio deles, 
daquilo eles tinham fartura [...]” (p.1) 

 

Era bastante comum, as famílias garantirem sua alimentação, seu sustento, naquilo que 

eles próprios plantavam e produziam. Não existia a facilidade de comprar as coisas como é 

hoje. A agricultura familiar, para consumo próprio, constituía uma realidade bastante comum 

na época. A família Wouters tinha uma criação e produção bastante variada, que podemos 

observar através do relato da entrevistada (E5): 

 

“[...] Faziam réstias de cebola e penduravam tudo, aqui era bem fresquinho. Era 
muito grande esse porão. Colhiam cebola, alho [...] faziam sabão, colocavam em 
cima das tábuas aquele sabão para secar. Presunto eles faziam, carneavam o porco 
[...] lingüiça, presunto, era uma fartura dentro do porão. [...] Faziam para conservar. 
Um lugar fresco, não pegava sol, mas tinha ventilação[...]”. (p.3) 
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E também através do depoimento da entrevistada (E1): 

 

“[...] Aqui nesse porão da casa penduravam charque, presunto, salame. Tinha 
aquelas portas de ferro, janela com grade, não tinha perigo de entrar nenhum bicho 
lá dentro, era tudo bem limpinho, coisa mais linda que era! Hoje eu tenho até medo 
de entrar lá dentro, tudo atirado, ninguém tem tempo [...]”. (p.4) 
 

Além de ser o local onde eram estocados os alimentos, o porão também é lembrado 

por outras situações como se percebe no comentário da entrevistada (E1) “Nesse porão aqui 

eu muito brinquei. A gente brincava de casinha. [...] nesse porão eu lembro que vó Ita 

amarrava nesse ferro, botava um arame [...] e ia montando a vassoura [...] Uma vez ela estava 

me ensinando a fazer a vassoura. Isso eu lembro tão bem. [...]”. 

Também eram realizados comícios em frente a esse porão: 

 

“[...] eu tenho uma imagem aqui de quando a casa era nova, quando a gente era 
criança [...] naquele tempo pertencia ao município de Tupanciretã, depois passou 
para São Pedro do Sul, e quando Toropi emancipou, ficou Toropi como é agora. [...] 
aí nesse porão eles faziam ali na frente comícios, matavam duas vacas e assavam, e 
nós adorávamos porque eles traziam coisas que não tinha ali, chiclezinho 
quadradinho de caixinha [...]” (E1, p.2) 
 

Nota-se a simplicidade com que eram produzidas as coisas, tudo que fosse possível era 

feito em casa. Comprar não era considerado um hábito naquela época. Observam-se, então, 

realidades bastante distintas ao compararmos os aspectos culturais comentados durante os 

depoimentos com os dias atuais. A questão cultural tem relação direta com a caracterização da 

identidade pessoal, como dito no comentário: 

 

Em sentido amplo, podemos dizer que os humanos, em sua relação com os demais e 
consigo mesmo, não fazem mais do que contar/imaginar histórias, é dizer, 
narrativas. É, então, tanto um modo básico de pensamento, de organizar o 
conhecimento e a realidade. As próprias culturas se tem configurado e expressado 
por meio de narrativas que, ao tempo, tem servido para dar uma identidade aos seus 
membros. (BOLÍVAR; DOMINGO;FERNÁNDEZ, 2001, p. 19, tradução nossa) 

 

Essas narrativas caracterizam os personagens, seus hábitos e tradições, e são 

responsáveis por manifestar os aspectos culturais daquela época no tempo presente. 
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5.2.2 O Poço 

 

 

Na casa existe até hoje um poço d’água (ILUSTRAÇÃO 19), mas a fonte não é mais 

utilizada atualmente. Não há dados precisos de quando esse poço foi construído, mas acredita-

se que o mesmo deve ter sido erguido junto com a casa. Meihy (2005) coloca que mais 

importante do que registrar quem e quando ocorreram os fatos, a história sempre reflete uma 

situação social. 

A entrevistada (E1) conta que “desse poço saía água pra todo consumo da família”, 

bem como a entrevistada (E5) quando diz “Mas era pra tudo! Era para o banho, para lavar a 

louça... Quanto trabalho para tirar água!”. Com certeza esse poço tem relevância na história 

da família, uma vez que abasteceu a casa por muito tempo e foi muito importante para o 

consumo nessa família. 

O entrevistado (E4) recorda “Quantas vezes o finado pai desceu limpar o poço. 

Quando tinha pouca água ele descia. Não botava nada. Nem corda, nem nada”. A entrevistada 

(E5) fala disso como um ato de coragem “Eu não sei como o tio Alvis5 descia lá [...] mas eram 

uns corajosos! O tio Alvis eu nunca vi coisa igual, cada façanha!”.  

Completando o relato da entrevistada (E5) a respeito do poço “A água era meio 

salobra, ela não tinha aquele gosto [...] Não usam mais [...] mas a fonte está ali, se limpar tem 

água para sempre”. O que se percebe a partir desses relatos são recordações de um bem muito 

precioso para eles, que hoje devido à facilidade da água encanada acabou não sendo mais 

utilizado. Se pararmos para pensar, prevê-se a falta de água potável no futuro, o que 

acarretaria um aumento significativo nos custos para obtenção da mesma. Analisando sob esse 

aspecto, considera-se interessante a preservação desse local como uma garantia posterior. 

 

 

5.3 A Cantina e a Produção de Vinho 

 

 

A produção de vinho foi, por muito tempo, a base do sustento da família Wouters. Era 

a partir da plantação e colheita da uva, para posterior produção do vinho, que eles garantiam 

seu dinheiro. A entrevistada (E1) destaca a importância disso nessas palavras: “O sustento 

                                                 
5 Apelido dado a Aluizio Paulo Wouters. 



58 
 

para nós nos criarmos saiu dessa cantina”. 

A cantina surgiu de uma sociedade entre Aluizio Paulo Wouters e Carlos Pulgatti. E1 

destaca a seriedade com que essa sociedade era tratada “Tinha que ser tudo com rótulo com o 

nome da empresa, com nota fiscal. Era uma empresa, funcionava como uma empresa, tudo, 

tudo, pagavam até INPS [...]”. Nesse trecho é possível perceber a seriedade com que essa 

sociedade era tratada, não era apenas o ato de fabricar o vinho e vendê-lo, buscava-se cumprir 

todos os aspectos legais necessários para o seu funcionamento. 

Ao olhar a fotografia da cantina (ILUSTRAÇÃO 26 e 27) a entrevistada (E5) fala com 

muita ênfase: 

 
“[...] Aqui é interessante demais! [...] Mas que coisa linda essa cantina! No tempo da 
uva eles traziam, chegavam de carreta com aquelas balaiadas cheias de uva [...] Aí 
desocupavam a carga anterior, levavam os balaios vazios, balaios enormes, cestos 
lindos que eram [...]”. (p.1-2) 

 

Todos na família ajudavam na produção do vinho, não havia mão de obra paga, os 

próprios membros da família é que auxiliavam em cada uma das etapas: colheita, 

carregamento, higienização das garrafas, etc.. Isso fica bem claro no depoimento da 

entrevistada (E1): 

 

“[...] Aqui fabricavam vinho, era tudo manual. Tinham máquinas de moer, mas eram 
tocadas a mão. Eu me criei ajudando a colher uva, e vendo fabricarem o vinho. Não 
dava muito lucro [...] tinham que pagar frete pra tudo. [...] passavam o dia vendendo 
vinho, entregando, oferecendo. Às vezes vendiam bem, ás vezes sobrava, e o 
caminhão tinha que ser pago vendendo ou não. Eu lembro quando voltavam vinha o 
caminhão cheio daqueles engradados, daquelas garrafas vazias e sujas. [...] Esse era 
o serviço da gurizada, era tudo feito por gente da casa, não tinham empregados. 
Lavavam todas as garrafas, pra depois encherem de vinho e vender de novo na 
próxima viagem[...]”(p.4) 
 

Ainda sobre o trabalho familiar, a entrevistada (E2) lembra “Eu fazia muito era tirar os 

rótulos, trocar o ano. Trocar a data do ano. Isso eu fazia muito”. Isso porque era feita uma 

remessa grande de rótulos, e pra aproveitar os que sobravam de um ano para o outro, as datas 

eram trocadas manualmente. A entrevistada (E1) também relata sobre esse tempo e da 

maneira como contribuíam para isso: “Depois de engarrafar o vinho, fechar, tinha que rotular. 

Era passada uma colinha de farinha no rótulo, naquele tempo não tinha tenaz [...] Passávamos 

às vezes até tarde da noite rotulando para eles poderem levar no outro dia”.  

Mas a sociedade acabou sendo desfeita tempos depois, conforme relato da entrevistada 

(E5) “começaram plantando uva, depois foi a soja. Porque eles pararam de trabalhar com as 
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parreiras porque tinha pouca mão de obra. E então começaram com a soja”. Essa citação 

remete ao período da monocultura no Brasil. Sobre o fim da produção de vinho a entrevistada 

(E1) conta com certo pesar: 

 

 “[...] nos últimos tempos passaram a vender bastante a uva, colhiam as mais bonitas 
e iam vender, dava mais lucro. Com a vinda da soja resolveram terminar a 
sociedade. Venderam tudo, tinham cada pipa coisa mais linda, enormes! Barril, 
vasilhame, venderam tudo, tudo! Maior judiaria! Desmancharam os parreirais, 
venderam os palanques e repartiram o dinheiro. Foram plantar soja, cada um na sua, 
terminou a sociedade. [...]” (p.4) 
 

Apesar da produção nessa cantina ter sido encerrada, marcou um momento importante 

na família: Um momento em que ela viveu com base no lucro que obtinham do vinho. Essa 

cantina também deixou lembranças presentes ainda hoje não só de trabalho, mas de amizade e 

diversão:  

 

“[...] Eu me lembro do tio Lito6, era muito querido. Ele não conseguia xingar nós. 
Ele queria xingar [...] porque a gente ficava só brincando, não trabalhava grande 
coisa, nós éramos gurias novas. Ele ia junto pra fazer a gente trabalhar, mas não 
conseguia, ele dava risada junto.[...]”(p.4) 
 

Meihy (2005) destaca que a história oral mostra-se como um fator significativo e meio 

de manter a experiência passada viva. Ela compõe a necessidade de ativar ou de materializar o 

que existe em estado oral, e se constitui em um desafio motivado pela memória da 

comunidade, que não quer deixar morrer determinadas experiências. 

 

 

5.4 Os Bailes e o Clube Sete de Setembro 

 

 

O Clube Sete de Setembro (ILUSTRAÇÃO 22) está localizado muito próximo da casa 

da família Wouters, na localidade de Sampaio. Este clube foi muito lembrado pelos 

entrevistados, como um local de festividades e de boas histórias. 

A entrevistada (E1) rememora um pouco essa época: 

 

“[...] A gente vivia dentro, nos finais de semana a gente ia pra lá.[...] todo domingo a 
gente colocava um toca-discos, com aqueles discos de vinil, a gente dançava e 
brincava lá, era  a maior diversão. Juntava uns quarenta, cinquenta jovens num 
piscar de olho no domingo. A gente ia na igreja do lado no terço, e depois ia pra lá 

                                                 
6 Apelido dado a Carlos Pulgatti, cunhado de Aluizio Paulo Wouters. 
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[...]”. (p.3) 
 

Esse clube era muito conhecido e foi uma referência na época.  E1 reforça essa ideia 

“[...] esse clube era muito famoso, meu Deus! [...] Desde criança a gente começou a ir nos 

bailes. Tinha festas de piquenique pra todos os associados, todos ganham o almoço [...] tinha 

o jogo de bolão. Nossa esse clube tem história! Cada bailão! Cada bailão! [...]”.  A 

entrevistada (E4) também comenta a respeito do clube “Esse clube já tem história pra contar 

[...] Aonde era a sala [...] ali tinha quatro molas embaixo, sacudia a gente.”. 

Naquela época os bailes eram muito diferentes. Um dos pontos em que se diferencia é 

que durante os bailes também eram vendidos lanches “pras festas, pros bailes de noite era 

pastel, cachorro-quente, sanduíche, cuca e bolo” (E3, p.1). Em virtude disso na noite do baile 

sempre havia pessoas trabalhando na cozinha, mas até para os que trabalhavam os bailes eram 

motivo de festa, como nos descreve com alegria a entrevistada (E4) “[...] tinha cinco ou seis 

pessoas trabalhando a noite inteira [...] eu me lembro que a finada Ema ajudava e ela gostava 

muito de dançar. Aí nos estávamos fazendo as coisas na cozinha, e tinha uma folga, colocava 

uma música e nós se pegava dançando. Quem olhava nós tava dê-lhe baile”. 

 Na visão da entrevistada (E2) a diferença comparando com os bailes de hoje está na 

qualidade “As festas eram muito boas. Antigamente era saudável aquelas festas, era muito 

bonito [...] antigamente eu ia, agora não vou, não acho mais graça”. As festas durante o dia 

também eram diferentes, como nos conta a entrevistada (E4): 

 

“[...] As festas antigamente eram assim, no nosso tempo não é. O almoço era feito na 
rua [...] faziam aquele desfile, na frente iam os músicos, ia a diretoria, depois iam os 
associados tudo, e faziam, ordenavam marcha, tudo. Largavam bomba, posição de 
sentido. As mulheres ficavam olhando, iam só os homens [...]”. 
 

O clube mantinha algumas regras e tradições que eram de certo ponto de vista, 

excludentes e discriminatórias, o que fica bastante nítido com a continuação do depoimento 

da entrevistada (E4) “de tarde tinha matine, só dançava quem tinha vestido. Se tava de calça 

comprida não podia. Negro não entrava, era só branco [...] no salão do clube os negros não 

podiam entrar, só ficar na janela olhando”. Durante o testemunho da entrevistada (E1) ela 

comenta que acontecia o “baile dos morenos” no salão da igreja, e nesse todos podiam 

participar. 

Para a entrevistada (E5) o clube traz muitas lembranças “e muitas significativas. Até 

porque quem ajudou a construir aqui foi meu sogro [...] o seu Pedrinho, Pedro Wouters. [...] 

Foi aqui que eu aprendi a dançar. Era muito gostoso isso aqui não é?! E os Wouters moravam 



61 
 

tudo ali por perto”. 

Também existem histórias engraçadas sobre os bailes, como a lembrada pela 

entrevistada (E4) “A mãe contava que nos bailes quando as gurias brigavam por causa de 

namorado, o finado tio Bruno levava uma joaninha, chegava por trás e prendia o vestido das 

duas junto, das duas rivais. Aí quando elas iam sair”.  

As famílias iam juntas para os bailes naquela época, pais e filhos desde criança já 

participavam. Em uma das entrevistas foi relatado que existiam até camas numa sala dentro 

do clube, e essas ficavam cheias de crianças dormindo lá pela metade da noite. A entrevistada 

(E4) lembra “o finado pai, depois que a mãe faleceu [...] ele ia lá me buscar pra dançar nos 

bailes. E nós entrosava bem pra dançar. As pessoas ficavam olhando, decerto pensavam uma 

mulher tão nova pra um homem tão velho. Mas nós se metia dançando”.Uma visão ficou 

bastante clara a partir dos relatos ouvidos: a união que existia nas famílias, inclusive para as 

festividades. 

Meihy (2005) fala sobre a participação social e a história oral construída pela 

participação de pessoas comuns: 

 
Em geral as pessoas gostam de histórias e, sem dúvida, é a humanização da vida 
social que sensibiliza corações e a racionalidade de quantos aprendem que a história 
oral é feita pelas pessoas comuns, com sentimentos, paixões, idealizações, 
qualidades e defeitos. O adensamento dessas experiências se explica tanto pelo 
coletivo como pelo individual, e graças a isso podemos entender as adesões. 

 

Assim, a história oral é construída na experiência vivida pelas pessoas, e as narrativas 

por elas contadas são revestidas de sentimentos e emoções que nos são transmitidas na 

medida em que são ditas. 

 

 

5.5 A Escola e o Professor Roque Wouters 

 

 

Roque Francisco Zolin Wouters foi filho de Pedro Mathias Wouters, filho mais velho 

de Amandio Francisco Wouters. Pelos depoimentos dos entrevistados, percebe-se que foi uma 

pessoa de grande importância para a comunidade de Sete de Setembro, atuando em diversas 

esferas.  

 Um desses locais foi a escola da localidade batizada com o nome de Escola Carlos 

Pulgatti, irmão de Itália Pulgatti Wouters. A escola foi inaugurada no ano de 1954 diante de 
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muitos esforços, como comentado pela entrevistada (E5): 

 

“[...] Mas a escola veja só como começou. Tinha uma escola municipal que parou 
de funcionar. O terreno onde está a escola hoje, naquela época pertencia a um senhor 
de Montenegro [...] não sei quem foi lá [...] ele vendeu 4 hectares pra fazer a escola, 
e os pais que compraram. [...] Meu pai disse ‘olha aqui, o pai tá fazendo isso pra 
vocês terem escola’ eu lembro tão bem, eu era pequena [...] Os operários  que vieram 
trabalhar eram de Bento Gonçalves e paravam tudo ali na casa da vovó [...] faziam 
comida para aqueles quatro homens” (p.4) 
 

De maneira geral, todos colaboravam para a construção da escola (APÊNDICE B), 

fosse participando da compra das terras, com a alimentação dos operários, e até na própria 

construção. A entrevistada (E5) que por muitos anos lecionou e morou nessa mesma escola 

fala com sentimento “Eu lembro que quando inauguraram a escola, era uma festa coisa mais 

linda que era aquilo! [...] O primeiro professor que deu aula lá foi o Devercino Zotti, de 

Guaporé. [...] É muita saudade”. 

Roque Wouters casou com Ledi Pulgatti e ambos foram professores dessa escola. A 

entrevistada (E1) recorda-se de uma história engraçada sobre o casamento dos dois: 

 

“A Ledi uma vez foi numa festa e naquele tempo ficavam passeando, e ela passeou 
com um Wouters. A mãe7 chateou ela e ela ficou furiosa, a mãe disse que só por 
castigo ia casar com um Wouters. Anos depois ela casou com o Roque e dizia “não é 
que praga de madrinha pega’[...]”(p.6) 

 

Sobre Roque Wouters, a entrevistada (E1) destaca: 

 

“O Roque morou anos e anos naquela escola, a comunidade era muito forte no 
tempo dele, era uma forte liderança, ajudava na igreja. Ele era sobrinho do pai e a 
mulher dele, a Ledi, era sobrinha da mãe. A mãe era madrinha dela e ela minha 
madrinha, tudo trocado. Foi uma pessoa importante [...]” (p.6) 

 

Roque, enquanto professor, foi uma pessoa que deixou fortes lembranças em seus 

alunos. A entrevistada (E1) conta que nos sábados as aulas eram de desenho, ensino religioso 

e música. Um objeto presente durante essas aulas era o violino. Sobre as aulas de religião E1 

ressalta “lembro tão bem daquelas histórias do antigo testamento, eu nunca me esqueço. Às 

vezes tem uma leitura na igreja e eu me lembro do Roque”. A entrevistada (E2) também fala 

sobre o professor Roque “sei que era professor, que era um bom professor. [...] Às vezes eles 

ficava sozinho e tinha que atender duas salas ao mesmo tempo. Tinha uns que aprontavam, era 

um Deus nos acuda, ‘mas será que não posso virar as costas?!’”  

 

                                                 
7 Itália Pulgatti era madrinha de Ledi Pulgatti e era casada com um Wouters, Aluizio Paulo Wouters. 
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As histórias pessoais ganham alcance social na medida da inscrição de cada pessoa 
nos grupos mais amplos que lhe servem de contexto. Com isso se neutraliza a 
relevância de uma história oral valorizadora do indivíduo como se ele fosse uma 
abstração. A história oral é sempre social. (MEIHY, 2005, p.42) 
 

Dentre as tantas recordações que Roque deixou, o entrevistado (E3) lembra de um 

momento engraçado pelo qual passou e está presente a figura de Roque Wouters. 

 

“[...] me lembro de uma, xingou nós tanto uma vez. Nós fomos jogar futebol na 
Linha Holanda e lá eles não quiseram jogar, choveu e nós viemos embora. Aí nos 
jogamos ali pra baixo do colégio, mas só de cueca8. Aí quando terminamos fomos 
pegar a roupa e ele ‘outra vez que vocês quiserem jogar aqui podem jogar, mas não 
me fazem uma fiasqueira dessas’” (p.4) 

 

Roque faleceu no ano de 2005, já estava aposentado e residia em Santa Maria há anos. 

O documento apresentado aos entrevistados, do qual surgiram os depoimentos, foi a 

Lembrança da Missa de Sétimo Dia de Roque (ILUSTRAÇÃO 01). Sobre o documento (E5) 

menciona que sua morte foi próxima aos dias de Romaria em Santa Maria e “esse aqui era o 

tema ou o lema, aí como foi semana eu coloquei na lembrancinha”.  

A religiosidade mostra-se presente em diversos trechos narrados, essa noção marca a 

vida dos entrevistados como podemos notar na fala de E1 quando menciona as histórias do 

antigo testamento, contadas por Roque Wouters. Essa percepção é justificada pela citação de 

Jackson (1998): 

As histórias produzem estados de consciência alterados, novas perspectivas, 
opiniões diferentes, etc.; ajudam a criar novos interesses; alegram e entristecem, 
inspiram e instruem. Os relatos nos colocam em contato com aspectos da vida que 
não conhecíamos. Em resumo, os relatos podem transformar-nos, alterar-nos como 
indivíduos (JACKSON, 1998, apud BOLÍVAR; DOMINGO;FERNÁNDEZ, 2001, 
p. 49, tradução nossa) 

 

Dessa forma, podemos dizer que a história oral pode transformar e alterar nosso 

pensamento sobre determinado assunto. Em geral, relatos de pessoas carregam consigo essa 

capacidade de influenciar aqueles que os ouvem, fazendo com que a experiência de outro 

sirva de exemplo para a sua vida. 

 

 

5.6 A Igreja 

 

 

Outro local lembrado durante as entrevistas foi a capela da localidade. Está localizada 

                                                 
8 Tiraram a roupa para não molhar na chuva. 
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entre a escola e o clube e assim como estes, conta parte da história daquele local. 

A entrevistada (E5) ainda guarda em sua memória particularidades sobre a 

inauguração da Igreja: 

 
“[...] nem igreja não tinha. Aí fizeram uma campanha. Doaram o terreno. O padre 
Antonio Didoneto que atendia lá no Santo Inácio, lá que a gente ia. Eu me lembro 
daquela campanha, 10/02/1961 eu acho. Foi o lançamento da pedra fundamental. Aí 
depois o pai e a mãe doaram a santinha. Não me lembro depois quem fez aquele 
arranjo com as rosas em volta. Ficou Nossa Senhora de Fátima[...]” (p.5) 
 

A lembrança de tantos detalhes acerca da inauguração, demarca a importância que esse 

episódio teve na vida da entrevistada. Jesus de Miguel (1996) diz que  

 
a história de vida está composta de pequenas historietas. Porém o importante não é a 
coleção dessas narrações, mas a forma com que cada uma se relaciona com o todo e 
as interações entre as historietas. Essa rede de relações é o que explica a vida em sua 
totalidade e lhe dá sentido. (MIGUEL, 1996 apud BOLÍVAR; 
DOMINGO;FERNÁNDEZ, 2001, p. 37, tradução nossa) 

 

A religiosidade da entrevistada é evidenciada pela estima com que narra esse 

momento. 

 

 

5.7 O Lajeado Sampaio  

 

 

O lajeado Sampaio (ILUSTRAÇÃO 21) passa pelos arredores das propriedades dos 

Wouters, e é apresentado pelos familiares entrevistados como um ponto de muitas recordações 

e de muita importância para a vida deles. Este lajeado percorre diversos pontos do interior da 

cidade de Toropi e das cidades vizinhas, e desemboca no Rio Toropi. 

As pescarias no Sampaio voltam à memória dos entrevistados. E1 recorda com 

saudade: 

 

“[...] Aqui é o lajeado Sampaio. Aqui meu Deus do céu como a vovó Itália gostava 
de pescar. A gente estava na lavoura e a vó dizia assim ‘vão pra casa mais cedo um 
pouco hoje e vocês fazem todo o serviço que eu e o Toni vamos pescar um frito. E 
iam lá e traziam uma sacola cheia de lambari. Uns lambarizão dessa largura[...].” 
(p.5) 

 

A entrevistada (E1) destaca ainda “Isso aqui o vovô adorava, adorava pescar. A vovó 

Ita também. Meu Deus como a gente se criou com fartura de peixe”.  

Dentre as muitas histórias de pescarias lembradas pelo entrevistado (E4) uma delas é 
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sobre um episódio acidental causado por Aluizio Wouters, que acabou deixando-o com 

remorso e tristeza. 

  

“[...] Eu estava limpando peixe ali onde a finada mãe tinha o tanque, e nós tínhamos 
o gato. Eu limpando e o finado pai sentado. O gato era tão mansinho que passou 
correndo e pegou o peixe, fez uma curva e eu gritei. O finado pai pegou o facão pra 
espantar o gato e o facão foi assim e deu bem no vazio, o gato deu um pulo. A gente 
chorava depois. A gente passou a noite inteira chorando. O pai chorou até. Ele queria 
assustar e matou o gato. [...]” 
 

Então percebemos que alguns momentos, às vezes nem tão representativos, acabam 

sendo lembrados ao mostrarmos uma fotografia, um documento. São recordações do cotidiano 

daquelas pessoas, que por algum motivo mantiveram-se guardadas em sua memória. O caso 

do gato, demonstra não apenas o sentimento que os familiares tinham pelos animais, também 

comentado em outros momentos das entrevistas, mas também o pesar de tê-lo perdido dessa 

maneira, até o pai das crianças chora pelo animal morto. 

 
Como uma vocação para tudo e para todos, a história oral respeita as diferenças e 
facilita a compreensão das identidades e dos processos de suas construções 
narrativas. Todos são personagens históricos, e o cotidiano e os grandes fatos 
ganham equiparação na medida em que se traçam para garantir a lógica da vida 
coletiva. (MEIHY, 2005, p. 25) 
 

A entrevistada (E1) relata um episódio triste que ocorreu no lajeado Sampaio: 

 

“[...] num desses poços morreu dois irmãos da vó Itália, no poço da pedra grande. 
No dia oito de dezembro, dia de Imaculada Conceição. Nesse dia a vovó nunca 
deixou a gente ir na água. Ela9 era criança ainda. Foram pescar os dois, o tio Luis e o 
Adalberto, e o tio Bepe que era mais novo um pouco [...] Um resvalou no limo, caiu 
e foi debaixo de uma pedra. O outro foi atrás salvar e foi também. O tio Bepe por 
sorte não foi, ele foi correndo chamar socorro. Mas morreram os dois. Foi muito 
triste. [...] imagina perder dois filhos juntos afogados, e numa coisa que não tinha 
perigo nenhum. Eles não se meteram em água funda nem nada. [...] aquele poço 
ficou famoso por isso.[...]” (p.5) 
 

Nesse relato observa-se o sentimento de luto e o respeito em memória à perda dos 

familiares, preservando a data em que aconteceu o incidente mencionado. 

A entrevistada (E5) também recorda uma das histórias que viveu no lajeado: 

 

“[...] vamos lá pro poço bonito contar a façanha do tio Alvis [...] mas deu um susto 
em nós. [...] Fomos lá embaixo, aqui assim perto do poço bonito. Nós faceiros, tudo 
parado ali, e o tio Alvis veio assim correndo, pulou por cima de nós, deu uma 
cambalhota no ar e puft dentro do poço bonito. E não saía mais. E não tinha um 
movimento na água, meu Deus! E nós ali, todo mundo com um olhão desse 
tamanho! ‘Deve ter se batido, e agora quem vai descer? ’ Mas ele mergulhou, sabe 

                                                 
9 Itália Wouters. 
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aonde ele saiu? Lá do outro lado! Quando nós vimos uma cabecinha saindo assim 
perto daqueles salsa-chorão. [...] quase morremos de susto aquela vez. E ele se 
matava rindo de nós. E ele se matava rindo de nós. Era muito bom aquele tempo não 
é?! Muito divertido, muito bom! [...]” (p.1) 

 

Nesse capítulo foram narradas diversas histórias, todas sobre o lajeado Sampaio, 

porém cada uma com sua perspectiva. Meihy (2005) comenta acerca dessa mistura de 

gêneros: 

A maioria das pessoas conta a própria história mesclando várias soluções narrativas. 
A tragédia e o humor acentuados muitas vezes conjugam-se com factualismos e com 
trechos de sentido épico e trágico. O esforço de mostrar a própria vida como um tipo 
de heroísmo cotidiano leva as pessoas a se autoprojetarem como síntese da vida 
coletiva. (MEIHY, 2005, p. 143) 

 

Em vários momentos observamos a valorização que é dada a alguns personagens 

dessas narrativas, mostrando-os como valentes, realizando façanhas incríveis para aquela 

época. Essa concepção é comum e totalmente compreensível, visto que essas pessoas foram 

responsáveis por realizações importantes no seu contexto social, eram pessoas de grande 

importância para a comunidade e deixaram registrada a sua participação naquele espaço. 

 

 

5.8 As promessas/ Mesa dos Inocentes 

 

 

Uma história um tanto curiosa foi contada sobre a fotografia de três crianças 

(ILUSTRAÇÃO 15). A primeira impressão que temos ao observá-la é que são dois meninos e, 

ao meio, uma menina. Porém quando os entrevistados começam a relatar vem à tona uma 

outra versão sobre a imagem, como podemos verificar no trecho abaixo extraído da entrevista 

com E1. 

 

“Essa aqui é a foto dos filhos do tio Vilibaldo. O rubi, o Nelson e o Ari eu acho que 
é. Esse aqui é o Nelson, ele era doente daí fizeram uma promessa, ele usava cabelo 
comprido. O vestido eu acho que eles botaram pra tirar a foto. Mas o cabelo 
comprido era até os 7 anos de idade eu acho, a promessa sem cortar[...]” (p.3) 
 

Era bastante comum na época fazerem promessas e, para pagá-las, deixar o cabelo da 

criança crescer até os sete anos de idade. Quando a criança completava sete anos de idade, era 

preparado um ritual, como nos conta a entrevistada (E5): 
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“[...] faziam as promessas. Chamavam assim Mesada dos Inocentes10. Eles faziam 
sete anos e aí convidavam todas as crianças até sete anos. Faziam aquela mesa com 
doces e com tudo, pra agradecer a promessa e aí cortavam o cabelo a partir daquele 
dia. Era bem interessante isso aqui. O costume que eles tinham [...]”. (p.4) 
 

A Mesa dos Inocentes é um costume oriundo da cultura açoriana, e consiste 

originalmente em uma promessa em que eram reunidas doze crianças de idade inferior a sete 

anos em uma mesa, na qual eram servidos doces bolos e guloseimas. Esse ritual era tido como 

um pagamento de promessa. 

Hoje quase não vemos ritos como esses; muitos desses costumes já se perderam. 

Segundo Lozano (1994, apud Amado e Ferreira, 2002, p. 17), fazer história oral é justamente 

isso “produzir conhecimentos históricos, científicos e não simplesmente fazer um relato 

ordenado da vida e da experiência de ‘outros’”. E quando nos deparamos com hábitos como 

esses nossa curiosidade é despertada, pois é algo que não é mais praticado, que não é mais 

comum. Mas como enfatiza o entrevistado (E3) “eram as promessas que faziam”. 

 

 

5.9 A caçada ao tesouro 

 

 

Outro ponto que se mostrou importante ao recordarmos sobre a família de Aluizio 

Paulo Wouters foram as buscas por ouro. Não é raro ouvirmos histórias sobre pessoas que 

procuravam e até encontravam tesouros enterrados. Esses tesouros são associados aos 

indígenas que viveram em diversas regiões do Rio Grande do Sul. E em alguns casos eram 

encontrados inclusive registros escritos, que serviam como mapas para localização desses 

tesouros. 

Ao ver a fotografia de um morro localizado na propriedade (ILUSTRAÇÃO 17) que 

até hoje pertence à família, a entrevistada (E1) a relaciona diretamente com às buscas por 

ouro “esse cerro aqui o vovô Alvis muito cavoucou porque ele tinha uma ilusão de achar 

algum tesouro enterrado. Ele cavoucava, achou muita pedra, aquelas pedra de bico bonitas, 

mas só que daí vinha o comprador e explorava, levava por quase nada”.  

O entrevistado (E3) também tem essa lembrança presente em sua memória. Recorda-

se disso como um sonho, um anseio sempre presente em seu pai, Aluizio Paulo Wouters. 

 

 “[...] aqui o finado pai cavoucou, ele tinha um sonho de encontrar ouro. Aqui tinha 

                                                 
10 O termo correto é Mesa dos Inocentes, conforme a cultura açoriana. 



68 
 

um coqueiro, na lavoura tinha mais dois, assim em linha reta. E ele dizia que aquilo 
era sinal. E aí de tanto que eles falavam aquilo a pessoa sonhava. A vovó chegava a 
sonhar que tinha alguém mostrando aonde tinha ouro [...]” (p.4) 

 

Aluizio Paulo Wouters acabou nunca encontrando o tão sonhado ouro. Desenterrou, 

sim, muitas pedras bonitas. Podemos ver algumas dessas pedras até hoje pela casa da família 

(APÊNDICE B), as demais foram vendidas aos compradores que visitavam as casas 

antigamente. 

 

 

5.10 Os Casamentos 

  

 

Assim como os bailes, as festas de casamento narradas pelos entrevistados também 

eram bem diferentes das realizadas nos dias de hoje. As festas eram organizadas de forma 

mais simples, mais modesta; mas nem por isso deixavam de agradar os convidados. 

Os entrevistados demonstraram alegria apenas em olhar os documentos e fotografias 

do casamento de Elaine Wouters e Alcides Saueressig (ILUSTRAÇÃO 02, 08 e 09), 

recordando-se da festa e dos acontecimentos daquela data tão importante. O entrevistado (E3) 

que ainda era uma criança naquela data comenta “eu me lembro de noite o baile. De dia o 

casamento. De noite o baile, teve dança na sala que eu me lembro”. 

Meihy (2005, p. 30-31) fala que “a história oral tanto pode derivar de uma formulação 

oral como de uma escrita” e também que é possível fazer história oral “com ou sem 

documentos escritos, porém é relevante considerar que o estado de oralidade deve ser sempre 

mediado pela gravação eletrônica”. 

Alguns lembram o casal na época de namorados, como no caso da entrevistada (E5) 

quando fala “O Zeca tava no quartel, passava de ônibus ali quando eles namoravam. A Laine 

lá na janela, e nós tudo cuidando – risos – que lembrança bem boa não é?”. É interessante 

destacar aqui, a alegria e carinho transmitidos pelos entrevistados ao recordarem-se de 

momentos como esse, em que partilham a história de duas pessoas que estavam ainda se 

conhecendo, começando sua vida juntos. 

A entrevistada (E1) recorda-se de mais detalhes do casamento: 

 

“O casamento da Laine e do Zeca, foi realizado ali na casa, a cerimônia religiosa, 
tudo ali. Era na Igreja Evangélica Luterana, aí o pastor fez tudo ali. Eu fui 
testemunha desse casamento [...] Não era como agora, não tinha aquela coisa de 
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ornamentar salão, de enfeitar, nada, a preocupação era com comida só. [...] Era 
casar, e depois comer e beber” (p3) 
 

Como já citado, a preocupação maior nos casamentos da época era com a comida e 

bebida. Sobre o casamento, a entrevistada (E4) ainda lembra “Era churrasco, galinha assada, 

etc. [...] A mesa era só dos noivos”. E5 também destaca esse aspecto em sua fala: 

 

 “[...] quando a tia Italia casou, eu tava com cinco anos [...] A mãe tinha feito uns 
docinhos de vinho [...] hoje seria uma gelatina. Naquele tempo não existia, era feito 
com farinha de trigo, engrossava e colocava nuns copinhos aqueles de licor. Depois 
ela tirava e ficava assim coisa mais bonitinha [...]” (p.2) 

 

A simplicidade das festas é destacada no depoimento da entrevistada (E5) “Nós 

fizemos tudo em casa ali na Laine [...] Era muito gostoso isso aí. É uma saudade muito 

grande, porque tu viu só como a gente tinha coisas simples tudo, todo mundo reunido. [...] Era 

o simples e o gostoso. Ninguém achava falta de outra coisa. Tudo em casa.”.  Fica clara a 

ideia de um tempo em que as pessoas conviviam de forma mais modesta, e pareciam não se 

importar tanto certos detalhes, bem diferente do que acontece hoje. 

A entrevistada (E5) entusiasma-se ao falar do casamento de Elaine Wouters e Alcides 

Saueressig, recordando detalhadamente dos trajes preparados para a ocasião. 

 

“[...] Oh meu Deus do céu! Eu me lembro do casamento da Elaine. Lembro que eu 
saí de casa de manhã, arrumei o Fabian. A roupa do Fabian eu me lembro ainda: era 
um palinha por cima coisa mais bonitinha! Uma calcinha de lã, uma botinha, e um 
palinha que eu ganhei de presente do padrinho dele – risos – E o cabelinho comprido 
[...]” (p.2) 
 

Ainda sobre as vestimentas, a entrevistada (E5) relembra do casamento de Itália e 

Aluizio Paulo Wouters “Eu tenho uma lembrança daquilo ali, tão bonito o casamento da tia 

Itália. Ela casou com um taier azul claro, de florzinha, e o tio também, de gravata.”.  

O destaque que é dado para as vestimentas e para a culinária, causa a sensação de que 

os entrevistados estão vivenciando aquele momento novamente – mesmo que em pensamento. 

Os detalhes e peculiaridades recordados torna possível que também os leitores sintam-se 

dentro daquele momento, daquela realidade contada. Segundo Gusdorf (1956)  

 

a confissão do passado é tida como uma tarefa do presente: nela se opera uma 
verdadeira autorrecriação. [...] evoca o passado para o presente e no presente, 
reatualiza o que do passado conserva sentido e valor hoje em dia. O passado 
assumido no presente é também um sinal e uma profecia do futuro. O caráter criador 
e edificante assim reconhecido na autobiografia traz um sentido novo e mais 
profundo da verdade como expressão de si mesmo. (GUSDORF, 1956 apud 
BOLÍVAR; DOMINGO;FERNÁNDEZ,2001, p. 37, tradução nossa) 
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5.11 As compras na cidade 

  

 

Como já foi mencionado, naquela época de tudo o que era produzido na terra da 

família Wouters tinha fartura, mas aquilo que era comprado era raro, tinha que durar. A 

entrevistada (E1) destaca “[...] a gente ganhava um vestido por ano, e era aquele sempre. Nós 

não podia comprar [...]”. 

Era comum aproveitarem as viagens para a cidade para comprar calçados e tecidos 

para toda família. E1 rememora:  

 

 “[...] uma vez eu lembro que eu fui junto pra Mata, a gente almoçou na rodoviária. 
E daí fomos vender e depois fomos lá onde é a Dorilda agora comprar uns tecidos. 
Nós não gostava também de vermelho. Eu lembro tão bem a Dorilda disse assim 
“mas vermelho é tão bonito e elas não gostam”. Até hoje a loja é ali, um pouco mais 
pra cima [...]” (p.2) 

 

Os calçados e vestimentas que eram encomendados nas idas para a cidade eram 

motivo de festa quando eram entregues para as crianças. A entrevistada (E4) recorda-se do dia 

em que ganharam um par de chinelos Havaianas “sabe o que eu me lembro? Dos chinelos 

havaianas, os primeiros chinelos havaianas que vieram. Fomos no baile de chinelo de dedo, ai 

que feliz!”. Se compararmos com a reação de uma criança ao ganhar um calçado similar a 

esse atualmente, perceberemos a grande diferença das realidades vividas. E4 ainda 

complementa “nós ainda tinha, quantos que não tinham e iam de pé descalço naquela geada 

fria, pobrezinhos” 

Sobre o caso dos chinelos, a entrevistada (E1) conta: 

 

“[...] naquele tempo quando saiam vender vinho com o caminhão, então a Teca, a 
finada Teca ia junto pra tirar nota e aí a gente encomendava pra ela [...] Eu me 
lembro tão bem das minhas havaianas amarelinhas. Menina eu fui no colégio , meu 
Deus do céu! Eu só sentava assim, balançando os pés. Todo mundo quis 
experimentar meu chinelo. Naquele tempo não era bem assim pra comprar calçado. 
[...] Mas a tal de havaiana coisa mais boa. Eu me lembro da minha, parece que to 
enxergando ela com umas tiras amarelinhas bem clarinha, era tão bonita![...]” (p.2) 
 

A entrevistada (E4) lembra-se das roupas que eram emprestadas e de um episódio em 

particular que na situação a preocupou. 

 

 “Eu lembro que a Luci tinha um vestido estampadinho azul com roxo. A saia 
franzida, uma saia era roxa, a outra estampada. E emprestou pra eu ir no colégio. 
Naquele tempo não tinha essas canetas, era a pena, tinha que molhar dentro da tinta. 
E o Moacir veio assim por cima e derramou tudo, de propósito. Era o capeta da 
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escola! Eu fiquei apavorada. Vim pra casa depois que terminou a aula e a finada mãe 
disse ‘lava bem com água e depois vamos encher de sal por cima’ . No outro dia fui 
pra aula com o mesmo vestido. Saiu tudo a tinta.  [...] Daí o Moacir ‘como é que tu 
limpou o vestido que eu derramei tinta?’ eu disse ‘tu não precisa saber’”. (p.2) 

 

Os vestidos feitos também eram para o ano inteiro. Não havia condições na época para 

comprarem diversas peças de roupas para tantos filhos. Isso justifica o pavor da entrevistada 

ao pensar ter estragado o vestido emprestado. Era comum tingirem tecidos, reformarem 

roupas para aproveitar os tecidos e modificar o modelo usado. 

Nesse sentido, vale destacar a fala de Meihy (2005, p.19) “a história oral garante 

sentido social à vida dos depoentes e leitores, que passam a entender a sequência histórica e se 

sentir parte do contexto em que vivem.” Segundo ele, a presença do passado no presente 

imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. 

 

 

5.12 Os cemitérios  

 

 

Duas imagens utilizadas durante as entrevistas foram fotografias de dois cemitérios 

(ILUSTRAÇÃO 14 e 20). O primeiro mostra o jazigo da família Wouters e Pulgatti, 

descendentes dos familiares que viveram na localidade de Sampaio. O outro apresenta os 

túmulos de Joana e Amandio Francisco Wouters, sepultados num cemitério localizado na 

Linha Holanda. 

Um aspecto que chama a atenção é a arquitetura, principalmente dos túmulos do 

cemitério de Linha Holanda. Naquela época esse trabalho era realizado todo manualmente, 

contando com tempo e dedicação do pedreiro. Ao ver essas fotografias o entrevistado (E3) 

destaca:  

 

“[...] Os túmulos desenhados [...] é incrível que fizeram as casas e depois o jazigo, 
tudo com as mesmas pedras. [...] Quanto tempo o Sini levou pra fazer. Ficou ali 
naquele galpão velho emparelhando as pedras. Era o Silvino Pussini, eles lixavam a 
pedra pra ficar retinho assim[...]” (p.3) 

 

Os entrevistados demonstraram recordarem-se mais acerca do cemitério na 

comunidade de Sampaio, citando inclusive o seu começo “[...] primeiro não tinha cemitério e 

nem igreja lá na localidade. Tinha que ser no Santo Inácio a uns cinco ou seis quilômetros dali 

[...]” (E1, p.3). 
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Ainda sobre o cemitério, a entrevistada (E5) recorda com angústia “essa história aqui, 

coitado do meu pai! Ele que doou esse terreno. Não tinha cemitério ali. [...] meu pai doou e o 

primeiro sepultamento foi do irmão dele, coitado. Ai que sofreram!”. Esse sepultamento a que 

se refere a entrevistada é o de Bruno Pulgatti, irmão de Itália Pulgatti Wouters. A entrevistada 

(E1) também fala sobre esse episódio “a primeira pessoa que foi enterrada foi o tio Bruno, que 

se enforcou. [...] O tio Bruno não tinha túmulo, depois que construíram o jazigo trouxeram os 

restos mortais dos familiares [...] Até hoje estão ensacados os ossos e estão ali nesse jazigo”. 

Bruno Pulgatti era solteiro e morou durante muito tempo na mesma casa que Aluizio e Italia, 

na comunidade de Sampaio. 

Ao ver as imagens de cemitérios, é inevitável não associá-las à memória dos falecidos 

da família, como acontece nos relatos citados.  A narrativa constitui-se como uma “particular 

reconstrução de experiências pelas quais – mediante um processo reflexivo – se dá significado 

ao sucedido ou vivido. [...] Uma ordem cronológica se combina, pois, com um código 

configurativo, para reuni-los em um todo significativo”. (BOLÍVAR; DOMINGO; FERNÁNDEZ, 

2001, p. 37, tradução nossa) 

 

 

5.12.1 Morte no Caixão  

 

 

Ao recordar sobre os cemitérios, vieram à memória de alguns entrevistados algumas 

recordações sobre mortes na família. Foi considerado importante destacar algumas delas, pois 

ocorreram de forma trágica e acabaram deixando marcas significativas na trajetória dos 

envolvidos. 

Uma dessas situações é a morte de Elba Pulgatti, cunhada de Aluizio Paulo Wouters. O 

testemunho dado pela entrevistada (E5) é arrepiante. 

 

 “Coitada da tia Elba! que morte horrível! Diz que morreu dentro do caixão. Ela fez 
uma cirurgia, foi pra casa, tudo bem. Aí tinha que voltar pra tirar os pontos. [...] 
Tavam lá, aí ela morreu no hospital. O médico atestou óbito. Como estavam na 
cidade já compraram o caixão e fizeram tudo. O caixão ficou em cima da camionete. 
E eles dentro. Aí de repente ouviram uns barulhos, pararam para ver o que era, 
acharam que era na camionete. [...] quando chegaram em casa dizem que ela tava 
virada, arranhada dentro do caixão. Será que isso é mesmo verdade?” (p.5) 
 

A veracidade dessa história pode ser dada pelo fato de que antigamente não haviam os 

mesmos recursos na medicina. É possível que ela tenha tido um mal súbito e o médico, sem 
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aguardar muito tempo, tenha atestado o óbito. São fatos estranhos e curiosos que as pessoas 

mais idosas contam, e mesmo não podendo apurar os fatos detalhadamente, despertam o 

interesse dos ouvintes. 

 

 

5.12.2 Morte na Cadeia 

 

 

Outro depoimento bastante triste é sobre a morte de Vitório Pulgatti, também irmão de 

Italia e, por conseqüência, cunhado de Aluizio Paulo Wouters. Os entrevistados que 

recordaram esse fato, falaram dele com pesar pela injustiça ocorrida. 

Nas palavras da entrevistada (E1) “O tio Vitório era meu padrinho, esse morreu na 

cadeia [...] dizem que mataram ele de tanto que bateram nele, os coitados iam fazer o que? Eu 

lembro assim tão bem da vovó no dia que trouxeram  o tio Vitório [...]”. 

Vitório morreu durante uma viagem e pela dificuldade de comunicação daquela época, 

pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu e quando se teve alguma notícia, já era tarde. 

A entrevistada (E5) relata os fatos com mais detalhes: 

 

“[...] Ele tava viajando pra Tupã e se sentiu ruim no ônibus. Ficou mal e foi pro 
hospital, pediu pra parar antes em Julio de Castilhos. [...] acho que deu uma 
isquemia nele [...] desconfiaram dele, não ligaram pra ninguém, e mandaram ele pra 
cadeia doente. Tinha um outro preso ali que observou e disse que ele apanhou tanto, 
tanto, que não conseguia nem falar, explicar nada [...] de lá não sei como foi a 
história. O Clodomiro Machado que era muito amigo dele ficou sabendo. Aí foi pra 
lá, mas já tinha falecido. Diz que chamava muito a mãe, coitado. Vocês já pensaram 
morrer de tanto apanhar? [...] Muito sofrido. [...] Ele já tinha comprado até as balas 
pra nós. Ele quando viajava sempre trazia balas pra nós. Tava dentro da maleta que 
ele levava os livros pro contador, ele tava indo lá a serviço [...]”. (p.4)  
 

O sentimento de dor pela perda do tio, enfatizado pela forma como ocorreu, estava 

nítido nos olhos da entrevistada (E5). Ela continua relatando as percepções da família, que 

aguardava notícias do parente que ainda não havia retornado da viagem: 

 

“[...] era pra voltar quarta ou quinta. Quinta não voltou, sexta não voltou [...] não 
tinha como se comunicar. Era Domingo de Ramos, 30 de março. O pai foi pescar de 
manhã. Ele tava meio ruim, com dor de cabeça, pra aliviar um pouco foi pescar [...] 
tinha um matinho ali perto e as saracuras estavam tão bravas. E a mãe ‘mas o que é 
isso meu Deus? O que tem hoje? Será que aconteceu alguma coisa com o pai lá no 
lajeado?’ A mãe com essa coisa de sinal.  E o pai disse que ele teve um aperto assim 
no peito uma hora. Parece que uma comunicação, uma coisa. [...] o pai disse que 
tava enjoado, com dor de cabeça, preocupado com o tio Vitório, ‘eu vou deitar um 
pouquinho’ [...] Quando a mãe olhou ‘lá vem vindo um cavaleiro’. Ficou olhando, 
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eles conheciam de longe, eram poucas pessoas. [...] era pra dar a notícia que, lá de 
Tupanciretã, o Clodomiro Machado tinha ligado pro Olavo do Santo Inácio  que 
tinha um rádio amador, pra dizer que o tinha falecido, que tava providenciando tudo, 
que era pra se encontrar, ele tava vindo de Tupã por Jari. E aí contar pro vovô 
[...]”(p4) 
 

Percebemos que essa data, que esse momento em que receberam a notícia e que a 

perda em si de um parente querido, morto sem justificativa, abalou muito a família. 

Permanece até hoje esse sentimento de agonia, de não saber ao certo o que ocorreu. Como 

destacado por Meihy (2005), é importante ficar claro que todo relato é uma narrativa histórica 

no sentido intencional dos autores. Não sendo, portanto, obrigatoriamente a história oficial. 

Nesse caso, por exemplo, a família não conhece todos os fatos da história, mas pode ter 

reconstruído a mesma a partir daquilo que lhes foi transmitido, contando-a da maneira que lhe 

parece verdadeira, que lhe parece apropriada. Vale também lembrar que “a história oral de 

vida é o retrato oficial do depoente. Nesse sentido, a ‘verdade’ está na versão oferecida pelo 

narrador, que é soberano para revelar ou ocultar casos, situações e pessoas” (MEIHY, 2005, 

p.149). A entrevistada (E5) exala essa lástima ao finalizar seu testemunho “lembro de toda 

aquela cena, que coisa triste. E ficou assim, ninguém sabe direito”.  

 

 

5.13 Aluizio Paulo Wouters 

  

 

Aluizio Paulo Wouters é o oitavo filho de Amândio Francisco Wouters e Joanna Stein. 

Ao apresentar a certidão de óbito (ILUSTRAÇÃO 05) para os entrevistados a comoção fica 

visível na face de cada um deles. 

Aluizio Paulo Wouters morreu vítima de um câncer. A entrevistada (E1), um tanto 

nervosa por tocar no assunto, conta sobre a lástima que sente. 

 

“[...] eu me lembro, eu tenho uma coisa assim, eu dizia ‘pai para de fumar o senhor 
ainda vai ter um câncer’ ô boca! [...] quando descobriram o câncer dele, tinha um 
sentimento de culpa. Ele morreu de câncer no pulmão, mas não sofreu muito, graças 
a Deus. Ele fez radioterapia, a Ledi e o Roque eram muito bons pra ele. Ele ficava 
lá11 e eles o levavam pra Camobi pro tratamento. [...] ele durou um ano ainda, ficou 
bem, depois foi ficando mais fraco. Ele ficou acho que uma semana só de cama, ele 
não sofreu muito, foi só se apagando aos poucos [...] Morreu aos setenta e seis anos, 
durou oito anos mais que a mãe.[...]” (p.5-6) 
 

 

                                                 
11 Santa Maria, na casa onde moravam Ledi e Roque. 
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A entrevistada (E5) relembra o dia em que foi dado o diagnóstico sobre a doença de 

Aluizio Paulo Wouters. 

 

“[...] lá em São Pedro não tinha esses exames. O Toni12 veio pra cá, coitadinho do 
Toni. Saiu o resultado uma semana depois, ele veio almoçar aqui. Nós tava 
almoçando e ele chegou “é coisa ruim”, cheio de lágrimas nos olhos. “É coisa ruim”. 
Ai começou as radioterapias. Vinha e ficava aqui. O Roque ia com ele. [...] Ele tava 
bem, tava forte [...]” (p.5) 
 

O sentimento melancólico, presente nas narrativas acerca da doença de Aluizio Paulo 

Wouters justifica-se enquanto um comportamento social. Nesse sentido, Meihy (2005, p. 56) 

infere que “por ser uma construção baseada em referentes do passado, a história oral sempre 

abrigará uma visão redentora e passional do passado ou dos fatos. O teor nostálgico 

transparente nas palavras do narrador faz parte do comportamento social e nele se explica”. 

Durante o tratamento Aluizio Paulo Wouters ficava em Santa Maria, na casa de seu 

sobrinho Roque que o acompanhava nas radioterapias. Mas algumas vezes, percalços 

atrapalharam o trajeto dele. 

 

“[...] uma manhã ele saiu pra pegar o ônibus ali no posto [...] aqui na frente tinha 
uma casinha onde morava a Rose e tinha um gurizinho, o Lucas. O tio Alvis gostava 
de brincar com ele. Depois do almoço o Roque foi pra sala [...] veio a Rose 
assustada ‘o vô Alvis foi embora ou ele tá aqui?’. Quando o Roque ouviu no rádio 
veio pra cá. Ela olhou pro Roque e disse ‘pois é eu ouvi, lá deu antes. Eu vi e achei 
que era ele mesmo’. Ele mostrando a canela que tinha machucado. Isso eu me 
lembro, coitado! Tomou um susto tão grande aquele dia! Ali na ponte perto da Ulbra 
um carro cortou a frente do ônibus.[...] Outra vez eles tavam indo de carro pra 
Camobi. Quando estavam na Duque com a Medianeira veio um carro e bateu [...] 
Tomaram um susto [...] Por sorte não houve nada. [...]” (E5, p.5) 

  

A entrevistada (E1) também se recorda do acidente de ônibus “um dia quando estava 

voltando de SM, embarcou no ônibus e deu um acidente. Eu lembro que olhei na televisão e 

vi ele no ônibus. A Ledi me ligou e avisou que já tinha embarcado em outro ônibus”.  

Voltando à infância, a entrevistada (E1) lembra-se de outros problemas de saúde de 

Aluizio e das dificuldades enfrentadas naquela época. 

 

O vovô Alvis teve uma úlcera de estômago quando éramos crianças, ele foi operado. 
Eu lembro que a gente tinha que trazer a vovó na Vila Clara de à cavalo para pegar o 
trem. Nós, uma gurizada nova, eu lembro que foi uma dificuldade pra conseguir [...] 
Uma cirurgia naquela época, Deus o livre! A gente ficava esperando avisos no rádio, 
no programa do Cerejinha na Imembuí. Todos os dias a gente escutava, aí dizia 
assim ‘atenção lá no Sampaio, a Itália avisa que fez a cirurgia e passa bem’. Era tudo 
assim, era o jeito de saber notícias naquela época. Ele ficava em Santa Maria, e a vó 

                                                 
12 Apelido dado a Alcione Wouters, filho de Aluizio e Italia. 
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veio pra casa porque eram 4 crianças sozinhas em casa. A mãe veio e a gente foi 
levar ela, em meio a uma enchente. E tinhas uns lugares no baixão13 onde atacava, o 
rio represava. Quando chegamos lá tinha água na estrada. Tinha um senhor roçando 
na beira da estrada, a vó Ita perguntou se dava pra passar e ele disse que sim, ‘e na 
volta o senhor ajuda as crianças a passar de volta?’. Fomos, largamos ela na Vila 
Clara, com uma mochilada de coisas pra levar pros parentes em Santa Maria, onde 
ela ficava, coisas de comer. Foi ela de trem, chegava de noite lá. Na volta estava o 
senhor lá. Mas imagina a vó tinha que ir pra Santa Maria, imagina a preocupação, 
nós voltar sozinhos e passar por uma enchente, quem garante que o homem ia estar 
lá nos esperando? Nós sabíamos noticias dela, mas ela não tinha como saber as 
nossas. Não tinha telefone, não tinha nada. Aí o vovô ficou sem fumar por uns dois 
meses, depois voltou [...] (p.5) 
 

O cigarro acabou causando o aparecimento do câncer no pulmão, anos depois. Aluizio 

Paulo Wouters faleceu em 23 de julho de 1998. A entrevistada (E2) fala sobre esse dia e 

relaciona a data com a sua aposentadoria. 

 

“[...] Quando fez 14 anos que o pai morreu eu recebi a primeira vez14 dia 23 de 
julho. [...] Me lembro que chovia, chovia, chovia! Chegou o Rubi perguntando se o 
pai tava muito mal, sei que morreu bem de tardezinha. Tava tudo cheio de água. [...] 
Quarta ele tava bom. Encheu a casa. Aí na quinta piorou e morreu naquele dia. No 
dia 22 e foi enterrado dia 23 [...]” (p.2) 

 

Percebemos nesse depoimento, a confusão com as datas. Isso pode ser justificado 

através da explicação do Meihy que nos diz que “um dos pontos mais prezados na 

consideração da história oral está exatamente no fato de ela abrigar possibilidades de enganos, 

mentiras, distorções e variações dos fatos registrados e conferidos por outros documentos” 

(MEIHY, 2005, p.126). Nesse caso temos a certidão de óbito que nos apresenta a data correta.  

Durante uma das entrevistas, ocorrida na casa onde Aluizio viveu após o casamento e 

que foi também o local de sua morte, estavam reunidos três de seus filhos. Uma das filhas 

descreve com muita convicção que sente o cheiro do cigarro de seu pai, exatamente no 

momento em que outro membro dá seu depoimento sobre a sua morte. Ela é assertiva ao 

afirmar “parece que estou sentindo o cheiro de cigarro, do cigarro do pai. Mas pura verdade 

que eu estou sentindo o cheiro do cigarro do pai”.  

Alguns aspectos foram apontados em todas as entrevistas, como hábitos que Aluizio 

tinha durante sua vida. O entrevistado (E3) menciona que “o costume dele era se tava quente, 

ficar só bermuda ou de calção. Camisa ele tirava sempre”. A entrevistada (E1) continua, 

dizendo: 

 

 “[...] O vovô Alvis gostava de uma roupa colorida, sempre comprava uns shortinhos 

                                                 
13 Local onde a água costuma passar por cima da estrada, bloqueando o caminho. 
14 Primeira vez que recebeu a aposentadoria. 
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bem estampados, coloridos e bem curtos. [...] era muito de sonhar com as coisas, 
sonhava. A vó não, ela passou muito trabalho na vida. O vô ele fumava, ele gostava 
de tomar uns tragos e o dinheiro não era fácil. Mas não podia faltar pros vícios dele. 
Faltava coisas na casa, mas pros vícios dele não podia faltar. Mas ele era bom, não 
era ruim pra nós. Cachorro sempre teve naquela casa.(p.3) 

 

Podemos concluir que Aluizio era uma pessoa, com um temperamento um tanto difícil, 

que ostentava alguns vícios, mas que soube desfrutar a vida. O depoimento de E1 conclui esse 

pensamento “o vovô Alvis tinha mais de quarenta anos e jogava ainda. Acho que uns 50 ainda 

e sempre jogava. A gente tinha até vergonha, chamavam ele de vovô. Eu sei que o vovô Alvis 

aproveitou a vida”. 

 

 

5.14 A morte de Itália Wouters 

 

 

Ao apresentar para os entrevistados a Certidão de Óbito de Itália Pulgatti Wouters 

(ILUSTRAÇÃO 06), uma reação foi comum a todos: a tristeza ao recordar a perda de um 

familiar, nesse caso a perda da mãe. Elementos apresentados, como as mãos trêmulas e os 

olhos cheios de lágrimas, revelam o sentimento ainda presente nessas pessoas e o nervosismo 

em lembrar e falar sobre esse momento. 

A entrevistada (E1) transmite muita emoção ao olhar e ler o documento. “A morte da 

mãe, esse aqui é o documento da morte da mãe. Morreu de infarto, em casa, foi dormir e 

acharam ela morta... Assim, um momento muito triste eu me lembro.”  

E continua, descrevendo o momento em que recebeu a notícia do óbito, e o quanto isso 

a abalou: 

 

“[...] Eu estava em casa [...] ligaram pra dizer que ela tinha falecido. Uma coisa 
assim que não tem nem explicação, porque ninguém estava esperando, aconteceu de 
repente. Ela era uma pessoa depressiva que tomava remédio sempre, tinha 
problemas cardíacos também, mas a gente jamais imaginou que fosse acontecer 
assim de repente. Sei que a morte da vó Ita15 me abalou sim, nossa! Não foi fácil! 
Era uma mulher que tanto trabalhou na vida, 68 anos de idade e passou a vida inteira 
trabalhando, agora que estava aposentada, com a vida fácil... Não foi fácil aceitar. 
[...]” (p.1) 

 

Ao recordar a depressão de que Italia sofria já há muitos anos, é importante relacionar 

com a lembrança tida pela entrevistada (E1), ao olhar a foto (ILUSTRAÇÃO 28 e 29) do 

                                                 
15  É costume chamar seus pais de “avô” e “avó” depois que se tem filhos. Para que os seus filhos aprendam a 
assim chamá-los.  
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porão da casa onde Itália morava. Um tanto hesitante, a entrevistada (E1) revela um momento 

delicado de sua vida, que ocorreu quando ela tinha em torno de uns dezoito anos. 

 

“[...] Ela era depressiva [...] nesse porão aqui uma vez eu peguei ela com a corda já 
no pescoço para se enforcar. [...] quando a gente descobriu isso, a gente nunca mais 
largou a vó sozinha sabe, sempre tinha alguém junto com ela, mesmo ela estando 
bem. Quando a gente via que ela estava ficando transtornada, que aquilo dava e 
passava [...] a gente ficava apavorado sabe, se ela ia sestear a gente levantava e ia 
atrás. Eu só peguei ela por isso, porque eu estava cuidando. [...]” (p.1-2) 
 

A entrevistada (E1) continua contando falas de sua própria mãe, Itália, sobre a 

depressão de que sofria: 

 
“[...] Desde quando a gente era bem novinho ela dizia que dava umas crises nela [...] 
e dizia assim ‘ai  coisa mais triste aquilo que me dá, só puxa para me matar. Uma 
vez eu olhei num poço que tem no fundo da casa pra me atirar dentro, uma vez eu 
fui na cantina querendo me enforcar’ e dizia assim ‘eu só não fazia porque eu não 
tinha coragem, porque eu tinha vocês pequenos para criar’ [...] depois que a gente já 
era criado [...] a gente começou a prestar mais atenção nela, porque a gente pensava 
assim agora já somos grandes, somos tudo criados, agora ela vai fazer [...]” (p.2) 
 

A entrevistada (E2) que morava com Itália no momento de sua morte, nos revela um 

aspecto um pouco diferente desse momento, do dia em que ela faleceu. 

 

“[...] Eu lembro que chegou a afilhada dela lá de Montenegro. Ela sempre dizia que 
tinha que fazer bolacha [...] coisas pra comer. Ela nem conhecia a afilhada dela. A 
mãe tinha visto ela só de pequena. [...] E ela – a irmã da afilhada – tinha ido a uma 
cartomante, e a cartomante disse que ela ia encontrar um parente morto. Ela achava 
que ia ser o pai da Olivia, que estava doente. E ela chegou aqui e achou a mãe morta. 
Eu fui chamar e a mãe já estava morta. [...]” (p.2) 
 

Em diversos momentos da entrevista, olhando outras fotografias e documentos, 

voltava à memória dos entrevistados a imagem de Itália, o que nos retrata o significado que 

ela teve na vida das pessoas com quem conviveu. “A história de vida supõe uma reflexão 

sobre a vida e se explica na crônica do eu, normalmente a instâncias do outro, na geografia 

social e temporal da vida” (BOLÍVAR; DOMINGO; FERNÁNDEZ, 2001, p. 36, tradução 

nossa) 

.A entrevistada (E1) nos dá um exemplo dessas lembranças: 

 

“[...] A mãe era muito divertida, gostava de contar piada e de falar bobagem. Ela 
falava, falava até demais. Depois quando entrava em depressão se arrependia de um 
monte de coisas que tinha dito ‘ai falei aquela bobagem, não precisava ter dito’, ela 
adorava fazer uma brincadeira. [...] Ela adorava botar um apelido, olhar e dar risada, 
não era por maldade, era o jeito dela”. (p.6) 
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Além de uma pessoa divertida, Itália também deixou uma imagem de bondade como 

vemos no comentário da entrevistada (E1) “Era muito boa de coração não é?! Eu me lembro 

que ás vezes ela tinha pouquinhas galinhas, mas chegava visita e ela tinha que carnear. [...] 

Ela adorava repartir”, e na fala da entrevistada (E3) “Era de bom coração. Repartia sim. Se 

dava uma peste, na casa de alguma pessoa, nas galinhas; ela dava um jeito de botar uma em 

choco para dar os pintinhos pra pessoa começar de novo. Tinha um coração bondoso, coisa 

muito séria!”. São pequenos gestos e pequenas lembranças que retratam a vida de uma pessoa 

muito bem quista na comunidade. 

 

 

5.15 A morte de André Rodolfo Wouters 

 

 

André Rodolfo Wouters faleceu de repente. Ele sofria de erisipela há alguns anos e 

estava internado no hospital em virtude disso. Erisipela é uma infecção cutânea, e no caso de 

André Rodolfo representava estar num estado bem agravado.  

A entrevistada (E1) conta, através de seu relato, o dia da morte de André Rodolfo 

Wouters, seu tio: 

 

“[..] eu me lembro que fui no hospital ver ele antes. Ele tava internado por causa de 
problemas numa perna que inchava, e tinha falta de ar também. Eu sei que fiquei 
sabendo que tava no hospital e fui visitar de manhã [...] lá pelas 13 horas tocou o 
telefone, era a Sélia16 avisando que ele tinha morrido. Tava bem de manhã, 
conversando. [...] Quando eu ia chegando no hospital a tia Ermelinda17  vinha vindo 
devagar, nem sabia ainda. Fui encontrar ela e tava chorando, ela me olhou apavorada 
‘O que foi? Não pode, eu não estava aqui’ [...]” (p5) 

 

É perceptível o sentimento que a entrevistada carrega por ter sido a responsável por 

contar a Olinda sobre o falecimento de seu esposo. A lembrança de uma situação delicada, 

mas necessária. “A história de vida normalmente se realiza como relato oral, a demanda de 

alguém, em uma situação interativa, por sucessivas reconstruções a posteriori sobre a 

totalidade da vida ou centrada em dimensões temáticas específicas”. (BOLÍVAR; 

DOMINGO;FERNÁNDEZ, 2001, p. 36, tradução nossa) 

André Rodolfo Wouters faleceu dia 05 de junho de 2007. Algum tempo depois Olinda 

Taschetto, então viúva, vendeu a propriedade localizada na Linha Holanda e mudou-se para 

                                                 
16 Sélia é a terceira filha de André Rodolfo Wouters e Olinda Taschetto. 
17 Modo como era chamada Olinda Taschetto, esposa de André Rodolfo Wouters. 
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Sapiranga, onde mora perto de seus filhos.  

As narrativas destacadas nesse trabalho descrevem a história da família Wouters, 

destacando trechos considerados relevantes para a sua trajetória. É possível observarmos 

nesses depoimentos aspectos culturais importantes, nos quais ficam perceptíveis as diferenças 

e a progresso da sociedade no decorrer do tempo. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 
Essa pesquisa revelou-se muito importante para os sujeitos entrevistados, membros da 

família Wouters, uma vez que possibilitou o registro de depoimentos que narram suas próprias 

vidas. O registro desses dados recolhidos a partir do método da história oral, reunidos com os 

registros documentais e fotográficos, formam um conjunto documental orgânico que é capaz 

de contar a história da família Wouters. 

A realização desse estudo viabilizou uma experiência ímpar quando tornou possível 

ampliar conhecimentos acerca da trajetória da família Wouters, permitindo um conhecimento 

mais aprofundado quanto às percepções e detalhes revelados pelos membros da família no que 

diz respeito  a história de vida das pessoas. Além disso, possibilitou a pesquisadora contribuir 

por meio de sua formação – Arquivologia – numa pesquisa que envolve suas raízes. 

A partir dos resultados apresentados pretende-se dar continuidade à pesquisa da 

história da família Wouters, utilizando a história oral como metodologia. Constituindo, assim, 

um acervo cada vez mais rico que contemple momentos marcantes para a família. 

É relevante dizer que se pode por meio deste estudo responder aos objetivos propostos. 

Destaca-se que a seleção dos documentos a serem utilizados durante as entrevistas foi 

crucial no cumprimento dos objetivos propostos. Foram revelados fatos e histórias que 

superaram as expectativas iniciais sobre os depoimentos. O sucesso de uso da metodologia da 

história oral depende muito dos sujeitos entrevistados, daí a importância em selecionar os 

colaboradores. Meihy (2005, p. 73) entende que “as implicações dos procedimentos de 

captação da memória dependem diretamente do vínculo estabelecido entre o indivíduo e o 

contexto em que ele se inscreve. A interação entre meio social e indivíduo é a razão para a 

busca de entendimento histórico da vida”. 

Os documentos utilizados, foram todos analisados diplomaticamente, apresentam valor 

como fonte histórica tanto no que diz respeito à família, quanto a aspectos culturais locais.  

Conclui-se que a utilização de documentos arquivísticos junto com as fontes orais 

pesquisadas constitui um acervo orgânico, o qual é capaz de transmitir aspectos e momentos 

considerados fundamentais da história da família Wouters. As percepções dos entrevistados 

constituem fontes riquíssimas, carregadas de sentimentos e lembranças. A emoção sentida por 

essas pessoas permanece nesses registros e é transmitida aos futuros leitores ou ouvintes das 

gravações. Mantendo, assim, a trajetória dessas pessoas registrada e preservada. 
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Anexo A – Genealogia 

 
I.5   JOANNA STEIN FUNK, n. 24.06.1887,  Tupandi , RS 

                        f. 18 .10. 1964,  Vila Clara, RS 

  c. Amândio Francisco Wouters, n. 10.02.1884,  Bélgica 

              f. 10.06.1951, Vila Clara, RS 

 

I.5.1    PEDRO MATHIAS FUNK WOUTERS, n. 29.06. 1908, Vila Clara, RS 

                          f. 13.10. 1978,  Alvorada, RS 

  c.  Matilde Zolin, n. 30.05. 1916, em ? 

     f. 29.06. 1986, Alvorada, RS 

I.5.1.1     JOSÉ BELMIRO ZOLIN WOUTERS, n. 26.11.1934, Vila Clara, RS 

  c.  Alvina Sarturi, n. 05.05. 1936,  Mata, RS     

I.5.1.1.1  MARIA ROSANI SARTURI WOUTERS, n. 08.11.1957,  Tupanciretã, RS 

  c. (1) Cláudio José Flores, n. 23-06-1949, São Pedro do Sul, RS 

  c. (2) Expedito Enio Leal, n.  

I.5.1.1.1.1   CLÁUDIA ROSANA WOUTERS FLORES, n. 25.06. 1975, S. Maria, RS 

  c. Ênio  

  c. Midi Oliveira  

I.5.1.1.1.2 BIANCA WOUTERS FLORES, n. 02-11-1979, 

I.5.1.1.1.2.1 JULYA WOUTERS MORAES, n.  

I.5.1.1.1.3 GABRIELA WOUTERS LEAL, n. 23-05-1985, P. Alegre, RS 

I.5.1.1.1.4 TAMIREZ WOUTERS OLIVEIRA, n. 

I.5.1.1.2    CAIO LEOPOLDO SARTURI WOUTERS, n. 04.01. 1959, Mata, RS 

  c. (1) Sirlei Crepes , n. 06.11.1963, Alvorada, RS 

  c. (2)  

I.5.1.1.2.1   TAMARA CREPES WOUTERS, n. 03.01.1992, Alvorada, RS 

I.5.1.1.2.2 ALESSANDRA???????? 

I.5.1.1.3   SOLANGE MARGARETE S. WOUTERS, n. 25.O2.1960, Mata, RS  

  c. Urubatã Jance dos Santos, 27.05.1960, Vacaria, RS 

I.5.1.1.3.1   MANOELA WOUTERS DOS SANTOS,   n. 16-04. 1986, em P. Alegre, RS 

  c. ????? 

I.5.1.1.3.1.1 JULIO CESAR  

I.5.1.1.3.2   KAMILA WOUTERS DOS SANTOS ,  n. 05.10. 1988, em P. Alegre, RS 

I.5.1.1.3.3 JESSICA  

I.5.1.1.4   MARINDIA DE FATIMA S. WOUTERS, n. 03.08. 1966,  

  c. Otávio Edelbran, n. 25.06.1962, Dona Emma, SC 

I.5.1.1.4.1   RAFAEL WOUTERS EDELBRAN, n. 10.09.1989, Porto Alegre, RS 

I.5.1.2    ROQUE FRANCISCO. ZOLIN WOUTERS, n. 04.11.????, S. Pedro do Sul, RS 
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          f. 13-11-2205, Cidreira, RS 

  c. Ledi Pulgati, n. 18.11. 1945, em São Pedro do Sul, RS 

I.5.1.2.1   MARCIA MARIA PULGATI WOUTERS, n. 08.12. 1964,  S. Pedro do Sul, RS 

  c. Sérgio Renato Moraes Neves, n. , 27.09.1967, São Sepé, RS 

I.5.1.2.1.1   WENDEL WOUTERS NEVES, n. 08.02.1993, Santa Maria, RS 

I.5.1.2.1.2   GIUSEPPE WOUTERS NEVES, n. 08.02. 1993, Santa Maria, RS 

I.5.1.2.2   GIOVANI PULGATI WOUTERS, n. 22.09. 1966,  São Pedro do Sul, RS 

  c. Sandra Mara Seidel, 21.o1.1967, Toropi, RS 

I.5.1.2.2.1 GIOVANA SEIDEL WOUTERS, n. 27.08.1999, Santa Maria, RS 

I.5.1.2.2.2 ISADORA SEIDEL WOUTERS, n. 14.04.2003, Santa Maria, RS 

I.5.1.2.3   FABIAN PULGATI WOUTERS, n. 10.05. 1970,  São Pedro do Sul, RS 

  c. Mariele Fernandes, n. 08.01.1982, São Pedro do Sul, RS 

I.5.1.2.3.1 JOÃO MIGUEL FERNANDES WOUTERS, n. 19.06.2005, Manaus, AM 

I.5.1.2.4   MARCELO PULGATI WOUTERS, n. 19.02. 1972, S. Pedro do Sul, RS 

  c. Cláudia Casado Fagundes, n. 23.03.1960, São Gabriel, RS 

I.5.1.2.4.1 ANA CLAUDIA FAGUNDES WOUTERS, ,.n. 10.09.2001, S. Gabriel, RS 

I.5.1.2.4.2 ANA FLAVIA FAGUNDES WOUTERS, n. 10.09.2001, São Gabriel, RS 

I.5.1.2.4.3 LORENZO CASADO FAGUNDES WOUTERS, n. 18.05.2005, S. Gabriel, RS 

I.5.1.2.5   MARTA PULGATI WOUTERS, n. 23.11.1974, S. Pedro do Sul, RS 

I.5.1.2.6   SUSAN PULGATI WOUTERS, n. 15.12. 1982, São Pedro do Sul, RS 

I.5.1.3    MARIA INES ZOLIN WOUTERS, n. 12.03.1941,  Tupanciretã, RS 

        f. 2000 

  c. (1) Ruy Walder Steindorff, n. 18.08.1937,  São Pedro do Sul, RS 

  c. (2) Enio Bruno Steindorff, n.  

I.5.1.3.1   NUBIA SALETE WOUTERS STEINDORFF, n. 04.04.1963, em  

  c. (1) Eloir Altair Seidler, n. 05.04.1958, Porto Alegre, RS 

  c. (2) Paulo Sérgio Pereira de Godoy, n. 15.06.1961,  Alvorada, RS 

I.5.1.3.1.1   LUCAS FELIPE STEINDORFF SEIDLER, n. 11.07.1983,  P. Alegre, RS 

I.5.1.3.1.2   BARBARA NICOLE STEINDORFF DE GODOY, n. 03.06.1993,  P. Alegre, RS 

I.5.1.3.2   UNGRIA GORETI W. STEINDORFF, n. 29.11.1964,  Alvorada, RS 
  c. (1) Sílvio Luiz Lamela, n. 29.09.1953, Porto Alegre, RS 
  c. (2) Clodoaldo Alves de Souza, n. 10.09. 1966, em Ribeirão Preto, SP 
I.5.1.3.2.1   INGRITH STEINDORFF LAMELA, n. 02.08.1983,  Porto Alegre, RS 
I.5.1.3.2.2   PEDRO MATHIAS STEINDORFF DE SOUZA n. 09.06.1993, P. Alegre, RS 
I.5.1.3.3   DANUBIO TADEU WOUTERS STEINDORFF, , n. 24.05.1966, Alvorada, RS 
I.5.1.3.4   RUI DEMETRIUS WOUTERS STEINDORFF, n. 18.08. 1977,  P. Alegre, RS 
  c. (1) Francieli, 
  c. (2) Savana Lopes Rodrigues, n. 
I.5.1.3.4.1 RAMIRO, n. 14.01.08, 
I.5.1.3.4.2 GUSTAVO, n. 2007 
           f. 2007 
I.5.1.3.4.3 VINICIUS, n. 20.05.2001 
I.5.1.4    VIDAL FORTUNATO ZOLIN WOUTERS, n. 09.01.1944, em Mata, RS 
  c. (1) Neila Rovena Wouters, n. 28.06. 1950, São Pedro do Sul, RS 
  c. (2) Zélia Oliveira,  
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I.5.1.4.1   SIMONE BEATRIZ WOUTERS, n. 14.09.1969, Porto Alegre, RS 
  c. ????? 
I.5.1.4.1.1 YURY??? 
I.5.1.4.1.2 RUAN ??? 
I.5.1.4.1.3 FERNANDA???? 
I.5.1.4.2   TIAGO VIDAL WOUTERS, n. 23.05. 1971, Porto Alegre, RS 
I.5.1.4.3   DARIEL GLADSTON WOUTERS, n. 2310.1975, Porto Alegre, RS 
  c. Vânia Elis Lucas da Silva, n.  
I.5.1.4.3.1 VICTOR LUAN DA SILVA WOUTERS, n. 
I.5.1.4.4   BRUNA OLIVEIRA WOUTERS, n. 03.02. 1989, em Porto Alegre, RS 
  c.  
I.5.1.4.4.1 PEDRO HENRIQUE  
I.5.1.5    LÚCIA LURDES ZOLIN WOUTERS, n. 12.05.1951,  S. Vicente do Sul, RS 
  c. Carlinhos Provenzi, n. 14.09.1946, Sananduva, RS 
I.5.1.5.1   CARLOS LUCIANO WOUTERS PROVENZI, n. 11.12. 1969, Alvorada, RS 
  c. Lucimar Campos, n. 20.08.1973, Canoas, RS 
I.5.1.5.1.1   MILENE CAMPOS PROVENZI, n. 20.12. 1995, Porto Alegre, RS 
I.5.1.5.2   PEDRO ALECIO WOUTERS PROVENZI, n. 11.05.1972,  Alvorada, RS 
I.5.2    JOSÉ FUNK WOUTERS, n. 14.11.1909, São Pedro do Sul, RS 
            f. ?   
I.5.3    MARIA FUNK WOUTERS, n. 03.06.1911, São Vicente do Sul, RS 
           f. , São Vicente do Sul, RS 
  c. Nicolao Hoffmann, n. ?  em São Vicente do Sul, RS 
            f. ? em  
I.5.4    ANTONIO RICARDO FUNK WOUTERS, n. 18.11.1912, S. Vic. do Sul, RS 
                     f. 10.11.1988,  Alpestre, RS 
  c. Ordália Pulgatti,    n. 04.08.1916, em Tupãciretã, RS 
          f. 25.05.1969, em Alpestre, RS 
I.5.4.1    JOSÉ MILTON PULGATTI WOUTERS, n. 14.02.1945,  S. Vicente do Sul, RS 
  c. Jani Tereza Noetzold, n. 21.05.1950, em Irai, RS 
I.5.4.1.1  LILIAN MARLIZE NOETZOLD WOUTERS, n. 14.04.1970,  Alpestre, RS 
  c. Carlaile Dal’Agnol, n. 28.03.1964, Nova Prata, RS 
I.5.4.1.1.1 TAINA NALANDA WOUTERS DALL’AGNOL, n. 16.03.04, Farroupilha, RS 
I.5.4.1.2   IVAN DIÓGENES NOETZOLD WOUTERS, n. 13.01.1972,  Alpestre, RS 
I.5.4.1.3   LAZIÊ ALCIONE NOETZOLD WOUTERS, n. 14.04.1975,  Alpestre, RS  
I.5.4.1.4   VÂNIA INARA NOETZOLD WOUTERS, n. 18.03. 1977,  Alpestre, RS 
I.5.4.1.5   DAIANE CRISTINA NOEZTOLD WOUTERS, n. 21.09.1986,  Alpestre, RS 
I.5.4.2    DALTRO FRANCISCO PULGATTI WOUTERS, 21.09.1946, Tupanciretã, RS 
  c. Edi Maria Stumpf, n. 29.11.1951, Irai, RS 
I.5.4.2.1   MARCIA INES STUMPF WOUTERS, n. 07.03. 1970,  Alpestre, RS 
  c. João Luiz Rippel, n. 24.06. 1967, Irai, RS 
I.5.4.2.1.1   GISLAINE PATRICIA WOUTERS RIPPEL, n. 30.08.1990, Paraguai 
I.5.4.2.2    LUIS CARL STUMPF WOUTERS, n. 17.01.1973, S. Isabel D´Oeste, PR 
I.5.4.2.3    LIDIANE MAGALI STUMPF WOUTERS, n. 06.08.1983,  Alpestre, RS 
I.5.4.2.4    LUCIMARA FRANCIELI STUMPF WOUTERS, n. 09.05.1985,  Alpestre, RS 
I.5.4.3     DULCI LURDES PULGATTI WOUTERS, n. o4.04.1949, Alpestre, RS 
  c. Ronaldo Borges, n. 14.09.1946,  Iraí, RS 
I.5.4.3.1   MAGDA INES WOUTERS BORGES, n. 18.02.1969, Alpestre, RS 
  c.(1) Aírton Luiz Kaiber, n. 10.02.1965,  Alpestre, RS 
  c. (2) Marcio Andre Baldin, n. 01.08.1978, Iraí, RS 
I.5.4.3.1.1   ISMAEL BORGES KAIBER, n. o1.07.1988,  Farroupilha, RS 
I.5.4.3.2   MARCIO JOSÉ WOUTERS BORGES, n. 26.03.1973,  Irai, RS 
I.5.4.3.3   MARTA ESTER WOUTERS BORGES, n. 17.01.1979,  Xaxim, RS 
I.5.4.4    ANTONIO DARCI PULGATTI WOUTERS, n. 09.05.1951,  Iraí, RS 
  c. Sônia Maria Monges Chaves, n. 15.12.1958,  Joaçaba, RS 
I.5.4.4.1   FABIANI CHAVES WOUTERS, n. 01.06.1977,  Chapecó, RS 
I.5.4.4.2   ALEXANDRA CHAVES WOUTERS, n. 05.04.1981, Chapecó, RS 
I.5.4.5    CLAIR TERESA PULGATTI WOUTERS, n. 21.12. 1957,  Irai, RS 
  c.Adelmo Henika, n. 29.09.1951, Chapada, RS 
I.5.4.5.1   EDER LEANDRO WOUTERS HENIKA, n. 19.07.1977, Alpestre, RS 
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I.5.4.5.2   ECLÉIA GIOVANI WOUTERS HENIKA, n. 26.04.1980, Alpestre, RS 
I.5.4.5.3    KELI GISLAINE WOUTERS HENIKA, n. 24.11.1985, Alpestre, RS 
  c. De Jesus, n 
I.5.5    AUGUSTO WILIBALDO. FUNK WOUTERS, n. 14.08.1914, S. Vicente do Sul, RS 
                           f. 03-06-2004, Toropi, RS 
  c. Olga Pulgatti, n. 27.07.1922, em Tpaciretã, RS 
I.5.5.1    RUBI FRANCISCO PULGATTI WOUTERS, n. 02.04.1946, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Sueli da Rosa, n. 26.09.1944, em Tupãciretã, RS 
I.5.5.1.1   IARA DILVANIA ROSA WOUTERS, n. 20.06.1971, S. Pedro do Sul, RS 
I.5.5.1.2   NARA BETIANE ROSA WOUTERS, n. 13.08.1972,  S. Pedro do Sul, RS 
I.5.5.1.3    SILVIA ELIANE ROSA WOUTERS, n. 21.04.1980,  S. Pedro do Sul, RS 
  c. Elcio Nascimento, n 
I.5.5.1.3.1 LUISA WOUTERS NASCIMENTO, n. 28.07.2004, em  
I.5.5.1.3.2 ANITA WOUTERS NASCIMENTO, n. 11.03.2006, em  
I.5.5.2    NÉLSON ROMEU PULGATTI WOUTERS, n. 06.03.1947,  S.Pedro do Sul, RS 
  c. Elça Atalina Krause, n. 25.12.1952,  São Pedro do Sul, RS 
I.5.5.2.1   ROSELAINE KRAUSE WOUTERS, n. 15.03.1974, São Pedro do Sul, RS 
  c. Mack , n. em Mata, RS 
I.5.5.2.1.1 AMANDA WOUTERS MACK, n. 20.06.2005, em  
I.5.5.2.2   REINALDO WILIB. KRAUSE. WOUTERS, n. 05.01.1977, S. Pedro do Sul, RS 
I.5.5.3    ARI ALVIZ PULGATTI WOUTERS, n. 26.03. 1949, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Ione Zenir Rübenich, n. 16.07.1953, Tupãciretã, RS 
I.5.5.3.1   CLÁUDIA ELISANGELA RÜB. WOUTERS, n. 28.08.1972, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Elisandro Simionato Saldanha, n. 06.06.1981, Uruguaiana, RS 
I.5.5.3.1.1 RAFAELA WOUTERS SALDANHA, n. 28.03.2005, Porto Alegre, RS 
I.5.5.3.2   CLEBER ELISANDRO R. WOUTERS, n. 02.10.1973, São Pedro do Sul, RS  
  c. Viviane Silveira, n. 09.10.1976, Uruguaiana, RS 
I 5.5.3.2.1 PABLO HENRY SILVEIRA WOUTERS, n. 15.01.1999, Uruguaiana, RS 
I.5.5.4    NEIVA MARIA PULGATTI WOUTERS, n. 13.04.1952, Tupaciretã, RS 
  c. Rudi Seidel, n. 25.04.1951, em Tupaciretã, RS 
             f. 27.07.2006, Uruguaiana, RS 
I.5.5.5    NEUSA TERESA PULGATTI WOUTERS, n. 24.02.1954, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Sebalt Etelvino Steindorff, n. 27.11.1955, em São Pedro do Sul, RS 
I.5.5.5.1   DARIELA LIZIANE W. STEINDORFF, n.27.05.1982, Uruguaiana, RS 
  c. Denis Giovani Nunes Ávila, n. 13.05.1984  
I.5.5.5.1.1 (para abril 2009) 
I.5.5.5.2   AUGUSTO DANIEL W. STEINDORFF, n. 02.06.1986, Uruguaiana, RS 
  c. Jocielle, filhos 
I.5.5.6     NILSON VOLMAR PULG. WOUTERS, n. 16.05.1956, S.Pedro do Sul, RS 
  c. Neraci Clair Kurz, n. o2.08.1958, São Pedro do Sul, RS 
I.5.5.6.1   CARMEN RAQUEL KURZ WOUTERS,  n. 12.06.1981, Uruguaiana, RS 
I.5.5.6.2   CRISTIANE MARIEL KURZ WOUTERS, n. 13-09-1984, Uruguaiana, RS 
I.5.5.7    CLEUSA LENIR PULG. WOUTERS, n. 12.07. 1958, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Clóvis König, n. 01.04.1958, em São Pedro do Sul, RS 
I.5.5.7.1   FLAVIA GIZELE WOUTERS KÖNIG, n. 16.12.1980, Uruguaiana, RS 
  c. Eleandro José Brun. n. 03.02.1979, Tenente Portela, RS 
I.5.5.7.1.1 ELEANDRO KÖNIG BRUN, n.  
I.5.5.7.2   JOSIELE CARINA WOUTERS KÖNIG, n. 06.09.1988, Uruguaiana, RS 
I.5.5.8    ÊNIO IRINEU PULGATTI WOUTERS, n. 20.10.1960, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Norma Teixeira, n. 31.03.1968, Santa Maria, RS 
I.5.5.8.1   BRUNO TEIXEIRA WOUTERS, n. 27.04. 1992, em S. Pedro do Sul, RS 
I.5.5.9    SERGIO NERI PULGATTI WOUTERS, n. 26.05.1964, Uruguaiana, RS 
  c. Elisângela Steinhouse, n. 16.08.1973, São Pedro do Sul, RS 
I.5.5.9.1  MATHEUS PHELIPE STEINH. WOUTERS, n. 11.05, em  
I.5.5.9.2  THIAGO HENRIQUE STEINH. WOUTERS, n. 06.11.2003, Uruguaiana, RS 
I.5.5.10   JAIR IVAN PULGATTI WOUTERS, n. 21.03.1967,  Uruguaiana, RS 
  c. Claudete filhos  
I.5.6    JOÃO FUNK WOUTERS, n. 22.09.1916, São Vicente do Sul, RS 
           f. São Pedro do Sul, RS 
  c. Doralice Moraes, n. em São Pedro do Sul, RS 
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         f. São Pedro do Sul, RS 
I.5.7    ARNOLDO FRANCISCO. FUNK WOUTERS, n. 27.05.1919, S. Vicente do Sul, RS 
  c.  Sueli Martins, n. 08.10.1917, Soledade, RS 
I.5.7.1    ELAINE MARTINS WOUTERS, n. 05.04.1961, em Cruz Alta, RS 
   c. (1) Milton dos Santos, n. ????? 
  c. (2) Lídio Renato Brizolin, n. ????? 
I.5.7.1.1   MARCOS ROBERTO WOUTERS DOS SANTOS, n. 02.03.1979, Cruz Alta, RS 
I.5.7.1.2   RENATA WOUTERS BRIZOLIN, n. 25.10.1987, Cruz Alta, RS 
I.5.7.2    ELMA MARTINS WOUTERS, n. 10.12.1962, Cruz Alta, RS 
  c. Wilmar da Silva, n. 16.06.1965, ??????? 
I.5.7.2.1   LUCAS WOUTERS DA SILVA n. ? ????? 
I.5.8    ALUIZIO PAULO FUNK WOUTERS, n. 08.09.1921, em S. Vic. do Sul, RS 
              f. 23.07.1998, em Toropi, RS 
  c. Itália Pulgatti, n. 31.12.1924, Tupaciretã, RS 
        f. 30.10. 1993, em São Pedro do Sul, RS 
I.5.8.1    ELAINE PULGATTI WOUTERS, n. 09.01.1951 em S. Pedro do Sul, RS 
  c. Alcides Otomar Saueressig, n. 05.11.1949, São Pedro do Sul, RS 
I.5.8.1.1   MARCIO FERNANDO W. SAUERESSIG, n. 13.04.1973, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Mirian da Costa, n. 25.10.1971, São Borja, RS 
I.5.8.1.1.1 NATALIA SAUERESSIG DA COSTA, n. 05.11.1999, Porto Alegre, RS 
I.5.8.1.1.2 PEDRO HENRIQUE SAUERESSIG DA COSTA, n. 08.12.2006. P. Alegre, RS 
I.5.8.1.2   ERICO LUCIANO W. SAUERESSIG, n. 05.05.1974, em S. Pedro do Sul, RS. 
  c. Lílian Moraes, n. 28.02,1978, São Pedro do Sul, RS 
I.5.8.1.2.1 ÉRICA ALYANDRA SAUERESSIG MORAES, n. 06.01.2003, S. Pedro do S., RS 
I.5.8.1.3   VITOR  CACIANO W. SAUERESSIG, n. 23.11.1978, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Jocela Vargas, n. 06.01.1981, Caçapava do Sul, RS 
I.5.8.1.3.1 GABRIEL SAUERESSIG VARGAS, n. 12.05.2006, São Miguel do Oeste, SC 
I.5.8.1.4   JULIO AUGUSTO W. SAUERESSIG, n. 31.07.1981, S.Pedro do Sul, RS 
              f. 30.10.1993, S. Pedro do Sul, RS 
I.5.8.2    LUCI PULGATTI WOUTERS, n. 11.04.1954, em S. Pedro do Sul, RS 
  c. Hermes Taschetto, n. 29.08.1953,  Mata, RS 
I.5.8.2.1   DIOGO WOUTERS TASCHETTO, n. 11.06.1986, Mata, RS 
I.5.8.2.2   RUBIA WOUTERS TASCHETTO, n. 11.11.1989,  Mata, RS 
I.5.8.3     NELCI PULGATTI WOUTERS , n.02.03.1957, S.Pedro do Sul, RS 
I.5.8.4    ALCIONE PULGATTI WOUTERS, n. 16.03.1959, São Pedro do Sul, RS  
  c.???? 
I.5.8.4.1  GUILHERME , n. 07.03.1997, São Pedro do Sul, RS 
I.5.8.4.2  NATANAEL, n. 25.04.2003, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9    ANA LUISA FUNK WOUTERS,n. 13.06.1925, Mata, RS 
  c. Edemar Moraes, n. 13.11.1924, Tupãciretã, RS 
       f.      Toropi, RS 
 
I.5.9.1    ROMILDA TERESA W. MORAES, n. 24.08.1947, S. Pedro Sul, RS 
  c. Sidinei Flores, n. , São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.1.1   DIONEI MORAES FLORES, n. 25.06.1968, São Pedro do Sul, RS 
  c. Maria Eneida ?,  n ????   São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.1.2   ADRIANI MORAES FLORES, n. 14.03.1971, em São Pedro do Sul, RS 
  c. (1) Jairo Marconato, n.  em? 
             f. ? em ?  
                          c. (2) Marlom Prunzel, n. 12-09-1967, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.1.2.1   TIAGO FLORES MARCONATO, n. 04.02.1992, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.1.2.2   JONAS FLORES PRUNZEL, n. 20.08.1994, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.1.3   ODACIR MORAES FLORES, n. 14.05.1972, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.2    HELIO WOUTERS MORAES, n. 17-01.1949, São Pedro do Sul, RS 
  c. Rosa Maria da Silva, n. 03.10.1952, em  
I.5.9.2.1   LUCIANE MARIA DA S. MORAES, n. 16.05.1972, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Luciano Trestlher, n.  em Mata, RS 
I.5.9.2.1.1   GUILHERME MORAES TRESTLHER, n. 19.04.1994, S. Pedro do Sul, RS 
I.5.9.2.2    SANDRA DA SILVA MORAES,  n. 25.06.1975, em São Pedro do Sul, RS 
  c. Luis Antônio Botão, n. ? ????,  Mata, RS 
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I.5.9.3    NORMELIA WOUTERS MORAES, n. 07.02.1951, São Pedro do Sul, RS 
  c. Moacir Flores Rodrigues, n. 27.04.1949, em Tupãciretã, RS 
I.5.9.3.1   MARCIO ROGÉRIO MORAES RODRIGUES, n. 20.04.1975, S. Pedro do Sul, RS  
  c. Raquel Santos, n.   em ? 
I.5.9.3.1.1   FRANCIELE MORAES RODRIGUES,  n.   em  
I.5.9.3.2   MARCIA REGINA MORAES RODRIGUES, n. 11.12. 1977, S. Pedro do Sul, RS 
  c. Vilmar Moura, n. 18.07.1971, São Pedro do Sul, RS 
I.5.9.3.2.1   VANUSI RODRIGUES MOURA,  n. 20.O2.1992,  São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.3.2.2   IGOR FLORES MOURA, n.   em  
I.5.9.3.3   MARIA CRISTINA MORAES RODRIGUES, n. 24.04.1979, S. Pedro do Sul/RS 
I.5.9.4    ANTONIO WOUTERS MORAES, n. 23.04.1953, em São Pedro do Sul/RS 
  c. Lorelci de Oliveira, n. 01.08.1952, São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.4.1   RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES, n. 13.07.1980, São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.4.2   VANESSA DE OLIVEIRA MORAES, n. 1412.1983, São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.5    NOEMIA WOUTERS MORAES, n.18.07.1955, S. Pedro do Sul/RS 
  c. Antônio da Costa, n. 12.06.1948, em São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.5.1   LEANDRO MORAES DA COSTA, n. 18.07.1982,  
I.5.9.6    CELIA MARIA WOUTERS MORAES, n. 06.08.1957, São Pedro do Sul/RS 
  c. Osmar Correa, n. 27.07.1958, em  
I.5.9.6.1   JOCEMAR MORAES CORREA, n. 04.11.1985, em São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.6.2    PATRICIA MORAES CORREA, n. 08.06.1989, São Pedro do Sul/RS 
I.5.9.7    RENI FATIMA WOUTERS MORAES, n. 28.06.1960, São Pedro do Sul/RS 
  c. Carlos Oliveira, n. 27.07.1957, em  
I.5.9.7.1   ANDRIZE MORAES OLIVEIRA, n. 04.12.1982, em Santa Maria/RS 
I.5.9.7.2   FABIANO MORAES DE OLIVEIRA, n. 24.02.1990, em Santa Maria/RS 
I.5.9.7.3   FABRICIO MORAES DE OLIVEIRA, n. 24.02.1990, em Santa Maria/RS 
I.5.9.8     ALTAMIR WOUTERS MORAES, n. 25.03.1963, São Pedro do Sul/RS 
    c. Nara Küster, n. o1.04.1969, em Toropi/RS 
I.5.9.8.1   JEFERSON KUSTER MORAES, n. 06.03.1989, em Toropi/RS 
I.4.9.9     ADAIR FRANCISCO W.  MORAES, n.  29.05.1965, S. Pedro do Sul/RS 
I.4.9.10    DALMIR DANIEL W.  MORAES, n. 08.02.1967, em S. Pedro do Sul/RS 
  c. MARIZETE TASCHETTO WOUTERS, n. 13.10.1968, em Mata/RS 
I.4.9.10.1   CHÊMELE WOUTERS MORAES, n. 24.06. 1987, em Santa Maria/RS 
  c. Diego 
I.4.9.10.1.1 EMILLI, n.  Santa Maria/RS 
I.4.9.10.2   DAIANE WOUTERS MORAES, n. 15.07.1990, em 
I.4.9.10.3 IGOR WOUTERS MORAES,  
I.5.10    ANDRÉ RODOLFO FUNK WOUTERS,, n. 07.04 1927, Mata/RS 
       f. 05.06.2007, Mata/ RS 
  c. Olinda Taschetto, n. 08.10.1932, Mata/RS 
I.5.10.1    ANTÔNIA RENY TASCHETTO WOUTERS, n. 15.05.1952,  Mata/RS 
  c. João Batista Ludwig, n. 21.12. 1949,  São Pedro do Sul/RS 
I.5.10.1.1   JAILTON ANTONIO WOUTERS LUDWIG, n. 15.03.1971,  S. Pedro do Sul/RS  
I.5.10.1.2    SILVIA JANETE WOUTERS LUDWIG, n. 04.02.1973,  São Pedro do Sul/RS 
  c. Rodrigo  
I.5.10.1.3    GIANE RAQUEL WOUTERS LUDWIG, n. 05.07.1976, Saõ Pedro do Sul/RS 
  c. Edson 
I.5.10.1.3.1 ISADORA  
I.5.10.1.4    FRANCIELE FATIMA WOUTERS LUDWIG, n. 09.01.1984, S. Pedro do Sul/RS  
I.5.10.1.5    FABIANE LETICIA WOUTERS LUDWIG, n. 09.09 1991, São Pedro do Sul/RS 
I.5.10.2   INÊS TERESA TASCHETTO WOUTERS, n. 29.04.1955,  Mata/RS 
  c. Evandro Farias, n. 10.02.1961,  Cruz Alta/RS 
I.5.10.2.1   VINICIUS WOUTERS FARIAS, n. 1302.1983,  Santa Maria/RS 
I.5.10.3    SELIA MARIA TASCHETTO WOUTERS, n. 04.10.1957,  Mata/RS 
  c. Hélio Fantinel, n. 01,07.1951,  Mata/RS 
I.5.10.3.1   LILIAN WOUTERS FANTINEL, n. 18.08.1979,  Mata/RS 
  c. Marcelo 
I.5.10.3.2   RODRIGO WOUTERS FANTINEL, n. 28.10.1980,  Mata/RS 
  c. Aline 
I.5.10.3.3    FELIPE WOUTERS FANTINEL, n. 05.06. 1983,  Mata/RS 
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I.5.10.4    DIRCEU ANTONIO TASCHETTO WOUTERS, n. 10.06.1958, Mata, RS 
  c. Maria Isolte Silva, n. 27.08. 1968, Mata/RS 
I.5.10.4.1   JEFERSON SILVA WOUTERS, n. 24.01.1990, Mata/RS 
I.5.10.4.2 JESSICA SILVA WOUTERS, n. ??????, Mata/RS 
I.5.10.5   ERONITA LENIR TASCHETTO WOUTERS, n. 15.12.1961, Mata/RS 
  c. Paulo Alberto Hugolini, n. 28.10.1954, Chapecó/SC 
I.5.10.5.1   MATEUS WOUTERS HUGOLINI, n. 21.10. 1992, Chapecó/SC 
I.5.10.5.2    LAÍS WOUTERS HUGOLINI, n. 05.09.1994, São Carlos/SC 
I.5.10.6    DALVA DE FATIMA TASCHETTO WOUTERS, n. 06.02.1963, Mata/RS 
  c. Júlio Guerra, n. 31.05. 1960, em (PR) 
I.5.10.6.1   ISAAC WOUTERS GUERRA, n. 15.03.1984,  Porto Alegre/RS 
I.5.10.7    TÂNIA TASCHETTO WOUTERS, n. 20.06.1965, Mata/RS 
      f. 11.10.2007, Santa Maria/RS 
  c. Amarildo Vargas, n. 01.09.1962, Santa Maria/RS 
I.5.10.7.1   QUEITIAN WOUTERS VARGAS, n. 18.08.1989,  Santa Maria/RS 
I.5.10.8   MARIZETE BEATRIZ TASCHETTO WOUTERS, n. 13.10.1968, Mata/RS 
  c. DALMIR DANIEL WOUTERS MORAES, n. 08-02-1967, Mata/RS 
I.5.10.8.1 CHÊMELE WOUTERS MORAES, n. 24-06-1987, ????? 
  c. Diego  
I.5.10.8.1.1 EMILI, n. , Santa Maria/RS 
I.5.10.8.2 DAIANE WOUTERS MORAES, n. 15-07-1990, ????? 
I.5.10.8.3 IGOR WOUTERS MORAES,  
I.5.10.9   RAUL ROGERIO TASCHETTO WOUTERS, n. 04.05.1970,  Mata/RS 
  c. Vanderléia Braz, n. 04.02.1974, São Pedro do Sul/RS 
I.5.10.9.1 RAMONI BRAZ WOUTERS,  Sapiranga/RS 
I.5.10.9.2 RAFAELA BRAZ WOUTERS, , Sapiranga/RS 
I.5.10.10   ELIZANE CLEONIR TASCHETTO WOUTERS, n. 25.10. 1971,  Mata/RS 
       c. José Rodinei Lenhard, n. 24.09.1968, Santa Maria/RS 
I.5.10.10.1   THAIS WOUTERS LENHARD, n. 14.09. 1990, Santa Maria/RS 
I.5.10.10.2 ELLEN WOTERS LENHARD, n. 27.12.2007, Sapiranga/RS 
I.5.10.11    ELIANE TASCHETTO WOUTERS, n. 22.06.1973, Mata/RS 
             f. 29.12.1975, Mata/RS(afogamento) 
I.5.11  JULIO REINOLDO FUNK WOUTERS, n. 3.03.1929, S. Vicente do Sul/RS 
  c. Helena Kummer, n. 14.10.1936, São Vicente do Sul/RS 
I.5.11.1  CELSO KUMMER WOUTERS, n. 23.02.1954, São Vicente do Sul/RS 
  c. Ivone Christof, n. o1.03. 1958 em Campo Novo/RS 
I.5.11.1.1 FERNANDO CHRISTOF WOUTERS, n. 26.11.1979, Crisiumal/RS 
I.5 11 1 2 MARCELO CHRISTOF WOUTERS,n. 19.05.1981, Cissiumal/RS 
I.5.11.1.3 FELIPE CHRISTOF WOUTERS, n. 09.11.1989, Santa Maria/RS 
I.5.11.2  GENI MARIA KUMMER WOUTERS, n. 23.12.1956, São Vicente do Sul/RS 
  c. João Batista de Paiva, n. 23.06.1953, Natal/RN 
I.5.11.2.1 GUILHERME WOUTERS DE PAIVA, n. 22.02.1990, Santa Maria/RS 
I.5.11.2.1 GUSTAVO WOUTERS PAIVA, n. 16.12.1997, Santa Maria/RS 
I.5.11.3  RENI TEREZINHA KUMMER WOUTERS, n. 04.03.1963, S. Maria/RS 
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Anexo B – Mapas/Imagens via satélite 
 
 

 
Ilustração 30 – Cemitério localizado na localidade de Linha Holanda. 

 
 

 

 
Ilustração 31 – Propriedade localizada na localidade de Linha Holanda. 
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Ilustração 32 – Propriedade localizada na comunidade de Sampaio. 

 
 

 
Ilustração 33 –Lajeado Sampaio. 
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Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido  
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EM ARQUIVOS 
 
 
 

Acadêmica: Rubia Taschetto 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Eu, Rubia Taschetto, acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão em Arquivos 
da Universidade Federal de Santa Maria, desejo por meio deste, informar-lhe da realização 
do trabalho de pesquisa intitulado: DIPLOMÁTICA CONTEMPORÂNEA: UM ESTUDO DA 
REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DA FAMÍLIA WOUTERS. 
 Essa pesquisa objetiva contextualizar a história da família Wouters através da 
utilização dos documentos acumulados, já analisados diplomaticamente, e das percepções 
dos entrevistados acerca destes. 
  Para que a pesquisa se efetive necessitamos de sua colaboração, por esta razão, 
solicitamos a sua cooperação para esse estudo. 
 Sua participação é livre, caso queira participar fique ciente de que o depoimento 
prestado será gravado, e este abrangerá questões referentes a história da família Wouters.  
 Os resultados obtidos na pesquisa além de serem publicados na monografia da 
acadêmica, poderão ser apresentados em forma de artigo ou se resumo em congressos, 
seminários e publicados em diferentes meios. 
 
 
Assinatura da acadêmica___________________________________________ 
 
 
 
Ciente do exposto concordo em participar da pesquisa, bem como autorizo que sejam 
feitas entrevistas e gravações visando a coleta e análise dos dados. 
 
 
Assinatura do entrevistado_________________________________________ 
 
 
 

 Data: ___/___/2012. 
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Apêndice B – Imagens fotografadas durante a realização das entrevistas 
 
 
 

 
Ilustração 34 – Escola Carlos Pulgatti, na localidade de Sampaio 

 
 

 
Ilustração 35 – Placa de inauguração da Escola Carlos Pulgatti. 
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Ilustração 36 – Pedra encontrada na propriedade da família Wouters, localizada na comunidade de Sampaio. 

 


