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apresentação

“Educar la mirada” é sua função, professor!

Geovana Mendonça Lunardi Mendes1

Lo visual no es una imagen. La condición sine qua non para que haya una imagen es la 
alteridad. Lo visual, al menos en primer término, no sería otra cosa que la verificación 
óptica de un funcionamiento puramente técnico; de ahí que aparezca como algo cerrado 
y autosuficiente. En cuanto a la imagen, esa imagen que en el cine uno há amado 
tanto, sería más bien lo contrario: abierta, evocadora, huella de lo perdido, destinada 
a testimoniar de una cierta alteridad. Se puede decir, sin exagerar, que lo visual sirve 
para no mirar a los otros; o mejor dicho, para no ver al outro, ya que también hay 
una contraposición activa entre ver y mirar. El que mira, no ve; ver es dejarse ver. El 
mirar acarrea hoy una intencionalidad demasiado esclava, una voracidad acorde con 
la pulsion consumista dominante. Genera, desde la infancia, una dependencia mecánica 
paradójicamente exenta de atención. Este mundo de mirones creados por el Audiovisual 
produce paradójicamente la anestesia de la imagen. Consecuencia: nuestro ojo cada 
vez percibe menos la entraña del mundo, su latido invisible. Confundir o propiciar 
la confusión entre la imagen y lo visual supone contribuir a un acto de liquidación 
generalizada (Víctor Erice apud LARROSA, 2006, p. 133).

Originário do projeto de extensão intitulado Memórias do Jardim Sofia: Cenas da Cidade Migrante, o 
material que tenho o prazer de apresentar é uma espécie de roteiro do videodocumentário produzido ao abrigo 
do projeto. Sua leitura instrumentaliza professores e interessados na temática a pensar nas implicações presentes 
quando nos dispomos a construir projetos audiovisuais, ao mesmo tempo em que descreve o processo.

Fugindo do lugar confortável da crítica não implicada com a mudança, a equipe coordenada pelos professores 
Fernando Cesar Sossai e Ilanil Coelho inova na produção de materiais audiovisuais, em vários sentidos. Tentarei 
aqui, sinteticamente, destacar algumas das contribuições produzidas pelo grupo no esforço depreendido ao 
longo dessa experiência.

Um primeiro aspecto notável é o de “mostrar fazendo”, que, mesmo não tendo sido o principal “mote”, se 
torna visível, seja na audiência do videodocumentário, seja na leitura deste livro. Indicar as escolhas teóricas, 
por exemplo a diferenciação entre filme histórico e documentário histórico, as definições de fontes, a organização 
das oficinas, tudo isso traz para a cena e para os holofotes a riqueza do percurso, que o produto final silencia. 
Assim, ainda que não tenha tal objetivo, o material torna-se uma boa forma de encorajar, ou impulsionar, 
professores, alunos e estudiosos a se aventurar na produção audiovisual.

� Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).
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Na mesma lógica, o material ajuda a ativar diferentes “gatilhos” (SOSSAI, 2011) no espectador, ao mesmo 
tempo em que o mobiliza para uma recepção implicada, ou seja, motivada pelos destaques explicitados, 
como o texto dedicado a apresentar o que pode ser um bairro e a forma de estudá-lo na perspectiva da 
história do tempo presente.

Além disso, o uso competente das fontes, próprio do ofício de historiadores comprometidos com a formação 
de um público capaz de compreender o espaço e tempo e com isso compreender melhor a si próprio, é outra 
riqueza do material que temos em mãos.

Também se destaca a capacidade de tornar o local o ponto de partida para compreender o global e suas 
interfaces e trânsitos. Como afirmam os próprios autores,

 
dessa perspectiva, o desafio do nosso trabalho foi problematizar a História do Tempo 
Presente do bairro Jardim Sofia no encontro com seus moradores, levando-se em 
conta os significados que emergem dos documentos que nos chegam do passado e que 
conseguimos reunir. A nossa abordagem, portanto, resulta da opção que fizemos e 
que, desdobrando-se ao longo de 12 meses, fortaleceu a concepção de que a história 
não é o estudo de um passado distante, mas de um passado acionado e produzido 
pelo e no presente, e que possui, por isso, uma dimensão política que muito pode 
ajudar a imaginarmos o nosso futuro.

Em seu conjunto, o livro e o videodocumentário abrigam, em minha opinião, uma tarefa fundamental 
nos dias atuais: auxiliar a formar o educador, para “educar la mirada” (DUSSEL; GUTIERREZ, 2006). 
Que outro caminho a seguir senão “educar la mirada” do próprio educador?

Num momento em que estamos “encharcados” de imagens, ao ponto de não mais enxergá-las, como 
destaquei na epígrafe, ajudar o educador a buscar caminhos consistentes para trabalhar com a história local, 
com seus problemas e protagonistas e produzir materiais audiovisuais originais e inovadores pela sua forma 
de abordagem é um magnífico empreendimento.

Aos autores só temos de agradecer o empenho ao longo do projeto e o produto final aqui exposto. Aos 
leitores fica o desafio de construir interlocuções criativas na audiência do material, já que os autores delegam 
ao espectador uma audiência ativa. Cabe-nos assumir que “educar la mirada” é uma tarefa cada vez mais 
pungente no contexto atual e nos comprometer com ela.

Referências

DUSSEL, I.; GUTIERREZ, D. Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: 
Flacso/Manantial/Fundación Osde, 2006.

LARROSA, Jorge. Niños atravesando el paisaje: notas sobre cine e infancia. In: DUSSEL, I.; GUTIERREZ, 
D. Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: Flacso/Manantial/Fundación 
Osde, 2006. p. 113-134.

SOSSAI, F. C. Ensino de História e “novas tecnologias educacionais”. Joinville: Editora Univille, 2011.
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MeMÓriaS do JardiM SoFia: 
CenaS da Cidade Migrante

o projeto:

Memórias do Jardim Sofia: cenas da cidade migrante foi um projeto de extensão da Universidade da 
Região de Joinville (Univille), desenvolvido no ano de 2010, que teve como objetivo produzir um 
videodocumentário sobre a história do bairro Jardim Sofia.

a equipe e os objetivos:

univille

Quatro historiadores: dois preocupados com o estudo das cidades contemporâneas; um sensível à 
interface entre ensino de História e tecnologias da informação e comunicação; e outra, aspirante 

a cineasta. Sete estudantes: um do curso de Design, atento aos novos regimes de visualidade; e seis 
do curso de História, com muita vontade de aprender se perdendo pela cidade de Joinville. 

É bom que se diga que, diante de tantos interesses e expectativas, foi no decorrer do projeto 
que nos fizemos equipe e aprendemos maneiras de aproximar as nossas diferenças e motivar outras 
pessoas a participarem do nosso projeto.   

No início tínhamos como objetivo problematizar, produzir e democratizar o saber, desenvolvendo 
práticas e atividades voltadas não apenas a uma aprendizagem universitária mais relevante, mas à cidade 
e às pessoas que nela vivem e – como nós – também a fazem. Por ser concebido como atividade de 
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extensão, era muito importante que o projeto fosse um meio para aliar teoria e prática,  articular 
ensino, pesquisa e extensão e estudar a História do Tempo Presente atinada aos nossos desafios 
contemporâneos de cada dia. À medida que tais intenções se concretizavam, a equipe ganhava 
novos componentes.

Jardim Sofia

Os estudantes e professores da Escola de Educação Básica Senador Rodrigo Lobo e as 
“pessoinhas” do Grupo da Melhor Idade Cantinho da Amizade, ao se envolverem com as nossas 
atividades, foram compartilhando e se apropriando do cronograma, do tema-problema e das 
finalidades do projeto.

ah! iMportante...

No cruzamento entre saber-fazer e Univille-Jardim Sofia, a diferença, como possibilidade de ganhos 
mútuos, prevaleceu, e a ela somos gratos e dedicamos o que fizemos e aqui apresentamos.

Memórias do Jardim Sofia: cenas da cidade migrante - um 
documentário histórico ou um filme histórico sobre o bairro?

De acordo com os historiadores Mariza de Carvalho 
Soares e Jorge Ferreira, os filmes históricos são aqueles 
que “procuram representar ou estetizar eventos ou 
processos históricos conhecidos”. São ilustrativos deles os chamados filmes épicos e os que, 
de alguma forma, “apresentam uma versão romanceada de eventos ou vidas de personagens 
históricos”.

Já os documentários históricos se caracterizam pelo “rigor documental” em suas estratégias 
de representação do passado. Soares e Ferreira destacam que nesse tipo de produção, por 
ser construída com base no enfrentamento e na comparação de diversas fontes (imagens, 
depoimentos, escritos), a operação dos sentidos do passado ocorre “à maneira dos historiadores”. 
Dito de outra maneira, diferentemente dos filmes históricos, nos documentários históricos há 
uma intencionalidade marcada pelo manuseio de uma quantidade significativa de documentos 
que almejam estimular o receptor a exercitar sua interpretação sobre os eventos exibidos. 

SOARES; FERREIRA, 2006, p. 11.
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Aspira ser um documentário histórico e um recurso didático audiovisual para que professores 
e alunos produzam conhecimento e novas interpretações sobre a História do Tempo Presente da 
cidade de Joinville e do bairro Jardim Sofia.

referências iniciais

Para nossa compreensão sobre a produção de conteúdo audiovisual no campo da História, 
foram de suma importância estudos bibliográficos e apreciação de alguns documentários. Dois 
deles contribuíram de modo muito significativo para alargar o conceito de documentário histórico: 
Please vote for me e Santiago.

Gênero: Documentário Diretor: Weijun Chen
Duração: 49 minutos Lançamento: 2007
Países: China/Dinamarca Áudio: Chinês
Legenda: Inglês Site: http://pleasevoteforme.org/

Sinopse: Imaginemos que houvesse democracia na China. Como ela 
seria? Em quem o povo chinês votaria para o poder? O cineasta 
Weijun Chen reflete sobre essas questões no documentário Please 
vote for me, que dá início à série de filmes produzidos para o projeto 
internacional Why Democracy? (Por Que Democracia?). Rodado na 
pequena cidade de Wuhan, região central da China, o documentário 
realiza uma experiência de votação democrática: a de representante 
de classe da 3.ª série do Colégio Evergreen. Crianças de 8 anos de 
idade disputam entre si a confiança dos coleguinhas eleitores, em 
um experimento que revela um retrato da sociedade chinesa por 
intermédio da cidade, da escola, das crianças e de suas famílias.

Figura 1 – Capa do documentário Please vote for me 
Fonte: http://www.bestdocs.com.br/2009/12/por-favor-vote-em-mim.html
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Gênero: Documentário Diretor: João Moreira Salles
Duração: 80 minutos Lançamento: 2006
País: Brasil Áudio: Português
 
Sinopse: Santiago é um documentário sobre o insucesso de um 
filme que não terminou de ser montado. As imagens de Santiago 
foram rodadas em 1992, mas por incapacidade do diretor em editá-
las permaneceram intocadas por mais de 13 anos. Em 2005, o 
diretor voltou a elas. Queria compreender a razão de seu insucesso. 
Santiago havia sido o mordomo da casa em que crescera. Era um 
homem de vasta cultura e prodigiosa memória, cuja personalidade 
deixou uma marca profunda nas lembranças da família. Ao refletir 
sobre o tempo que separa a filmagem de 1992 da edição de 2005-
2006, o narrador, aos poucos, se aproxima do segredo do filme. 
Santiago é este lento processo de desvelamento: um filme sobre 
identidade, memória e a própria natureza do documentário.

Figura 2 – Capa do filme Santiago
Fonte: http://www.bestdocs.com.br/2009/09/santiago.html

Please vote for me desafiou-nos a pensar de modo mais cuidadoso a performance das diferenças 
culturais que permeiam o cotidiano escolar. Foi considerando as proposições e as maneiras como 
esse documentário registra algumas das cenas e cenários da cultura escolar que decidimos promover 
uma oficina de memória com a 4.ª série do ensino fundamental da EEB Senador Rodrigo Lobo. 
Nosso objetivo foi perceber como crianças de 9 anos de idade, pelo trabalho de memória, significam 
a história do bairro em que residem. 

Santiago. Nesse filme o diretor é a figura onipresente que, a todo instante, nos explica como 
escolheu e manuseou um conjunto de fontes (orais, escritas, imagéticas) no processo de edificação 
de sentidos sobre a trajetória de vida da personagem Santiago. O filme inspirou-nos a pensar sobre 
quais lugares seriam ocupados por nós no material audiovisual que estávamos a produzir: em que 
medida a nossa voz poderia ser ouvida na polifonia dos depoimentos que selecionamos para compor 
na tela a história do Jardim Sofia? Deveríamos elaborar um artefato audiovisual com um narrador 
principal responsável por conduzir a trama histórica exibida e guiar a interpretação das pessoas 
que porventura assistissem ao vídeo?
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Do livro Teoria contemporânea do cinema: documentário e narrativa ficcional, o ensaio de Bill Nichols 
(“A voz do documentário”) advertiu-nos sobre as ciladas de transformar narrativas e experiências 
históricas complexas e fugidias em registros fílmicos estabilizados, harmônicos e lineares. Por 
isso, procuramos escapar de toda e qualquer tentativa de, com base nos relatos dos moradores, 
fornecer uma “verdadeira” história do bairro. Ao contrário, nosso desafio foi buscar transformar 
as imagens e vozes em pontos de partida para o trabalho de interpretação dos espectadores. A 
afirmação do autor de que em um filme “o processo de construção 
de significados se sobrepõe aos significados construídos” 
incidiu também sobre as imagens de documentos escritos que 
enquadramos cenicamente. 

Na ilha de edição de imagens do nosso projeto, o ensaio do filósofo francês Gilles Deleuze 
foi outra referência para que lidássemos com a seleção e a intercalação da infinidade de imagens 
recolhidas durante as oficinas de memória que realizamos. Segundo 
ele, o cinema “conta histórias com blocos de movimentos/duração”. 
Por isso, ao fazer um documentário histórico não inventamos conceitos historiográficos, mas 
fabricamos “blocos de movimento/duração” selecionando, suprimindo e excluindo outros tantos. A 
essa percepção, a seção “extras” serve como contraprova à nossa fabricação, bem como a outros 
“blocos de movimento/duração” disponíveis no acervo do nosso projeto doado ao Laboratório 
de História Oral da Univille.

Figura 3 – Capa dos livros Cinema: a imagem-movimento, Cinema: a imagem-tempo e O ato de 
criação, de Gilles Deleuze
Fonte: http://www.dossie_deleuze.blogger.com.br

DELEUZE, 2010.

NICHOLS, 2005, p. 64.
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a metodologia

Seis oficinas temáticas sobre memórias, histórias e imagens do “Sofia” foram realizadas na EEB 
Senador Rodrigo Lobo e no galpão da Igreja Cristo Bom Pastor e demandaram dos participantes 
idas a campo, discussões sobre o bairro no presente, garimpagem de fotografias em acervos 
familiares, encontros com antigos moradores e registros fotográficos de cenas e paisagens do bairro. 
Outros documentos foram obtidos em acervos de instituições como o Arquivo Histórico de Joinville, 
o Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville (IPPUJ) 
e o Laboratório de História Oral da Univille. 

Leituras de artigos e livros e reuniões semanais da equipe de extensionistas da Univille também 
foram realizadas para aprofundar os estudos sobre cidades na História do Tempo Presente e para 
produzir esse documentário histórico. 

as oficinas

Oficina I: A teia da memória do bairro Jardim Sofia.
Data: 23 de abril de 2010.
Participantes: Estudantes da 8.ª série da EEB Senador Rodrigo Lobo.
Objetivo: Discutir a importância da memória para o conhecimento da história do bairro Jardim Sofia.
Descrição: A oficina iniciou com todos formando um grande círculo. Para dar forma à teia da 
memória do Jardim Sofia, os alunos foram orientados a segurar em uma das pontas do barbante 
e, antes de jogar o rolo para um dos colegas, dizer o nome de um lugar e explicar por que o 

considerava importante para a sua história e 
para a história dos seus conhecidos. Ao final, o 
entrelaçamento formado pelos fios do barbante 
funcionou como uma metáfora apropriada para 
discutir a importância da memória para o 
conhecimento da história do Jardim Sofia.

Figura 4 – “Um lugar importante para a minha história 
é o CEI [Centro de Educação Infantil] Recanto dos 
Querubins e a escola, porque foi neles que eu aprendi 
metade das coisas que eu sei”. Foi assim que Galeno 
de Melo (primeiro à esquerda), estudante da 8.ª série 
do ensino fundamental da EEB Senador Rodrigo 
Lobo, atribuiu sentido a um lugar que considerava 
importante na sua trajetória de vida

Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Oficina II: A fotografia como um lugar de memória do bairro Jardim Sofia.

Data: 28 de maio de 2010.

Participantes: Estudantes da 8.ª série da EEB Senador Rodrigo Lobo.

Objetivo: Perceber a fotografia como um lugar de memória sobre o bairro Jardim Sofia.

Descrição: Previamente os alunos foram orientados a procurar algum antigo morador do Jardim 
Sofia e solicitar a ele uma fotografia relacionada à história do bairro. Além de coletar a fotografia, 
os estudantes deveriam também entrevistá-lo com base em uma ficha de análise disponibilizada 
pelos integrantes do Projeto Sofia. Foi então, com base nas fotografias garimpadas e nos conteúdos 
registrados na ficha, que durante a oficina cada estudante pôde dialogar com os seus colegas sobre 
a relação entre memória e fotografia e, especialmente, sobre o fato de as fotografias coletadas 
figurarem como lugares de memória do bairro em que moram. 

Figura 5 – Aluno da 8.ª série do ensino fundamental 
da EEB Senador Rodrigo Lobo ansioso para iniciar 
a sua participação na oficina do Projeto Sofia
Fonte: Acervo do Projeto Sofia

Figura 6 – “É uma foto que marcou a minha primeira 
vez no bairro... foi o início da minha vida aqui. Fui 
o segundo morador do bairro, após o Sr. Nass”, diz 
o migrante paranaense Osmar Uliano em entrevista 
concedida ao aluno Lucas Leonardo F. Rüdiger, da 
8.ª série do ensino fundamental da EEB Senador 
Rodrigo Lobo, que complementou: “O Sr. Osmar 
está ao lado de seu antigo carro. No local hoje é a 
sua casa. Após isso, ele foi viajar para a Bahia”
Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Figura 7 – “A imagem é da enchente do dia 23 de 
novembro de 2008, na Rua Deomar de Souza. Os 
moradores deixavam suas casas usando um colchão 
inflável para se proteger da sujeira da água, que trazia 
riscos para a saúde. É uma triste lembrança de mais 
uma enchente que acontece frequentemente nesse local 
e que desestrutura famílias que batalham diariamente 
para o sustento e bem-estar da família e que infelizmente 
enfrentam essa situação com frequência”, afirma a Sra. 
Juliana Guerreiro em entrevista concedida à aluna 
Luana Maris Borri, da 8.ª série do ensino fundamental 
da EEB Senador Rodrigo Lobo
Fonte: Acervo do Projeto Sofia

Oficina III: Jardim Sofia: imagens e memórias.

Data: 29 de maio de 2010.

Participantes: Estudantes de 5.ª a 8.ª série do ensino fundamental e do 1.º ano do ensino médio 
da EEB Senador Rodrigo Lobo.

Objetivos: Perceber a relação entre história, memória e meio ambiente, refletir sobre a paisagem 
como um documento histórico e produzir fotografias sobre a paisagem do bairro Jardim Sofia.

Descrição: A oficina foi iniciada com a distribuição de fotografias de diferentes espaços 
de Joinville (estação de ônibus, principais ruas do centro da cidade, catadores de produtos 
reciclados percorrendo as ruas centrais, habitações sobre área de manguezal etc.). Em seguida, 
os alunos foram instigados a construir, em equipe, uma história sobre a cena e o cenário 
capturado pela fotografia recebida. Após terminar, cada equipe apresentou sua história aos 
colegas e, então, foi iniciada uma reflexão sobre a fotografia como documento histórico. 
Ainda nessa mesma direção, os estudantes foram estimulados a pensar mais verticalmente 
sobre as imagens recebidas, considerando sobretudo o entrelaçamento entre história e meio 
ambiente e as intencionalidades presentes nas imagens. Após essa reflexão, os alunos foram 
a campo produzir fotografias que pudessem funcionar como fontes para a análise das 
transformações ambientais do bairro em que residem. Ao retornar, cada equipe descarregou 
suas fotografias em um notebook e escolheu aquelas que, segundo pensava, representariam 
melhor a paisagem como um documento histórico importante para a compreensão da história 
do Jardim Sofia. 
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Figura 8 – Vista parcial da ponte sobre o Rio do 
Braço. Na placa lia-se: “Recuperação da infraestrutura 
municipal afetada pelas enxurradas de novembro 
de 2008”. Fotografia produzida pelas alunas Alana 
Schwaab, Jéssica Evelin Silveira e Sabrina Fortunato, 
da 1.ª série do ensino médio da EEB Senador Rodrigo 
Lobo. Jardim Sofia, Joinville, 29 de maio de 2010
Fonte: Acervo do Projeto Sofia

Figura 9 – Um olhar sobre o Jardim Sofia do alto 
da Rua Manoel Calixto Rodrigues. Em frente ao 
Rio do Braço, notam-se algumas residências à 
direita. Imagem produzida pelas alunas Andressa 
Santos Esidio, Dayane Cristine Rodrigues, Gabriela 
Carolina Lippel e Roberta Cristina Emmenderfer, 
da 7.ª série do ensino fundamental da EEB Senador 
Rodrigo Lobo. Jardim Sofia, Joinville, 29 de maio 
de 2010
Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Oficina IV: Jardim Sofia – lazer e sociabilidades.

Data: 10 de julho de 2010.

Participantes: Moradores do bairro Jardim Sofia.

Objetivos: Registrar narrativas de memória sobre espaços e práticas de lazer dos moradores do 
Jardim Sofia e identificar lugares e práticas de lazer presentes no cotidiano do bairro.

Descrição: A oficina foi realizada durante o “Dia do Adolescente”, promovido por meio de uma 
parceria entre a EEB Senador Rodrigo Lobo, o Conselho Local de Saúde e a Unidade Sanitária do 
Jardim Sofia.  Ao longo do evento foram gravadas entrevistas com as pessoas que dele participavam, 
gravações essas que integram o documentário.

Figura 10 – Brincadeiras infantis, apresentação de uma peça de teatro, personagens em 
trânsito pelo bairro. O “Dia do Adolescente” foi uma oportunidade para que a equipe do 
projeto registrasse cenas e cenários do Jardim Sofia
Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Oficina V: Histórias, imagens e memórias.
Data: 28 de setembro de 2010.
Participantes: Grupo da Melhor Idade Cantinho da Amizade – Jardim Sofia.
Objetivos: Estimular o sentimento de pertencimento ao bairro Jardim Sofia por intermédio da 
rememoração de momentos significativos da história de vida de seus(suas) moradores(as).
Descrição: Reunido no galpão da Igreja Cristo Bom Pastor, um grupo de idosas do Jardim Sofia 
compartilhou com a nossa equipe algumas memórias sobre o bairro em que moram. Com base em 
fotografias antigas, as participantes rememoraram momentos significativos do bairro, tais como as 
enchentes, as festas na igreja e as atividades de lazer promovidas pelo próprio Cantinho da Amizade. Como 
resultado desse encontro foram produzidos uma exposição e um videodocumentário, ambos intitulados 
Histórias, imagens e memórias, que contêm fotografias e imagens gravadas no decorrer da oficina. 

Figura 11 – Um Jardim Sofia para além das 
enchentes. Painel integrante da exposição fotográfica 
Histórias, Imagens e Memórias
Fonte: http://www.wix.com/projetosofia/univille

Figura 12 – Cantinho da Amizade: lazer e 
camaradagem nas tardes de terça-feira. Capa e 
contracapa do videodocumentário Histórias, Imagens 
e Memórias
Fonte: http://www.wix.com/projetosofia/univille
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Oficina VI: Jardim Sofia – imagem-tempo.
Data: 8 de outubro de 2010.
Participantes: Estudantes da 4.ª série do ensino fundamental da EEB Senador Rodrigo Lobo.
Objetivos: Produzir narrativas de memória sobre a relação entre a história do bairro Jardim Sofia, o 
Rio do Braço e a trajetória de vida de seus primeiros moradores; perceber a memória como fonte para 
construção da história do Jardim Sofia; experimentar o processo de produção de conteúdo audiovisual 
na história; significar algumas das narrativas de memória sobre o bairro por intermédio da produção 
de um jogo de tabuleiro.
Descrição: A oficina foi iniciada com a formação de dois grupos de trabalho. Um deles, com base nas 
orientações e nos materiais disponibilizados pela equipe do Projeto Sofia, elaborou em sala de aula jogos 
de tabuleiro sobre as transformações ambientais ocorridas nos últimos vinte anos do Jardim Sofia. 

O outro, também assessorado pelos integrantes do 
projeto, foi a campo entrevistar alguns dos moradores 
mais antigos do bairro. O resultado: cenas e cenários 
surpreendentes, histórias, imagens e memórias 
produzidas pelo cruzamento de gerações. 

Figura 13 – “Há quantos anos atrás ocorreu a instalação 
de energia elétrica?”; “Qual é a maior escola do bairro?”; 
“Qual é o nome do rio do Jardim Sofia?”; “Quem deu o 
nome Jardim Sofia ao bairro?”. Acerte e avance! Jogo 
sobre a história do Jardim Sofia elaborado pelas alunas 
Laine Tomasi e Talissa Macedo, da 4.ª série do ensino 
fundamental da EEB Senador Rodrigo Lobo
Fonte: Acervo do Projeto Sofia

Figura 14 – “Você jogou lixo no rio. Volte cinco casas!”; 
“Você jogou baterias velhas no terreno baldio de seu 
vizinho. Fique uma vez sem jogar!”; “Você jogou lixo no 
lixeiro. Avance cinco casas!”. Mais do que determinações 
de um jogo, tais sentenças expressam juízos e valores 
sobre o meio ambiente do bairro Jardim Sofia. Jogo 
elaborado pelos alunos Antônio R. do Rosário, Ana 
Paula do Rosário, Gabriela S. Machado e Pedro 
Henrique de Lima, da 4.ª série do ensino fundamental 
da EEB Senador Rodrigo Lobo
Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Figura 15 – Estudantes da 4.ª série do ensino fundamental da EEB Senador Rodrigo Lobo significam o 
Jardim Sofia pela lente da filmadora. Em perspectiva: cenas, cenários e narrativas de memória de alguns 
dos mais antigos moradores do bairro
Fonte: Acervo do Projeto Sofia
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Sobre a História do tempo presente (Htp)
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“Toda história é história 
contemporânea disfarçada” (HOBSBAWM, 2002, p. 243).

“Uma H
istória [...] na qual o 

historiador investiga um tempo 

que é o seu próprio tempo com 

testemunhas vivas e com uma 

memória que pode ser a sua” 

(ROUSSO, 2009, p. 202).
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“O que é, com efeito, 

o presente? No infinito da duração, 

um ponto minúsculo e que foge 

incessantemente; um instante que 

mal nasce morre. Mal falei, mal 

agi e minhas palavras e meus atos 

naufragam no reino de Memória” 

(BLOCH, 2001, p. 60).

“A nossa questão não é a 

nostalgia nem a esperança, mas a 

perplexidade. É o Presente o que 

nos é dado como o incompreensível 

e, ao mesmo tempo, como aquilo que 

nos dá o que pensar” (LARROSA; 

SKLIAR, 2001, p. 8).

História do 
tempo 

presente
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a memória na História do tempo presente

Figura 16 – “O que lembra sobre quando era criança?”; “Você sempre morou aqui no bairro?”; “O que você 
mudaria aqui no bairro?”; “Se você fosse prefeito, o que faria para mudar o bairro?”. Essas foram algumas 
das perguntas que Aline, Arildo, Neucles e Ruan, alunos da 4.ª série do ensino fundamental da EEB Senador 
Rodrigo Lobo, fizeram ao Sr. Renato no dia 8 de outubro de 2010, durante a 6.ª oficina do Projeto Sofia
Fonte: Acervo do Projeto Sofia

“A memória é filha do presente” (MENESES, 
1992, p. 14).
 
“O tempo próprio da lembrança é o presente: 
isto é, o único tempo apropriado para lembrar 
e, também, o tempo do qual a lembrança 
se apodera, tornando-o próprio” (SARLO, 
2007, p. 10).
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o que pode ser um bairro e como se pode estudá-lo na 
perspectiva da História do tempo presente?

Mais do que uma divisão territorial, o antropólogo Guilherme Cantor Magnani (2002) sugere 
que um bairro é constituído por dois elementos básicos que se relacionam entre si: um de ordem 
espacial e outro de ordem sociocultural. 

O elemento de ordem espacial de um bairro diz respeito à configuração dos seus 
territórios, fronteiras e aos traços de sua paisagem.  Abrange também o conjunto de 
suas edificações, os locais de encontro e as vias de passagem e de circulação das 
pessoas, sejam elas moradoras ou não, como, por exemplo, um campinho de futebol, o 

galpão de uma igreja, lanchonete, escola, posto de saúde, mercadinho, agência bancária, 
ruas ou calçadas. Ora, tendo à mão mapas, fotografias e informações obtidas em 
livros, jornais ou arquivos, poderíamos conhecer, à distância, a configuração espacial 

e física de um bairro qualquer, bem como sua localização geográfica no 
mapa de uma cidade. Veja, por exemplo, como o Jardim Sofia é 

representado no mapa ao lado:

Figura 17 – Bairros e distritos
Fonte: Joinville cidade em dados 2009

Bairros da Sede do Município
1. Adhemar Garcia
2. América
3. Anita Garibaldi
4. Atiradores
5. Aventureiro
6. Boa Vista
7. Boehmerwald
8. Bom Retiro
9. Bucarein
10. Centro
11. Comasa
12. Costa e Silva
13. Espinheiros
14. Fátima
15. Floresta
16. Glória
17. Guanabara
18. Iririú
19. Itaum
20. Itinga
21. Jardim Iririú
22. Jardim Paraíso
23. Jardim Sofia

24. Jarivatuba
25. João Costa
26. Morro do Meio
27. Nova Brasília
28. Paranaguamirim
29. Parque Guarani
30. Petrópolis
31. Profipo
32. Ulysses Guimarães
33. Saguaçu
34. Santa Catarina
35. Santo Antônio
36. São Marcos
37. Vila Cubatão
38. Vila Nova

A – Bairros Distrito Pirabeiraba
A1 – Centro
A2 – Dona Francisca
A3 – Rio Bonito

B – Zona Industrial Norte
C – Zona Industrial Tupy
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O problema é que “de longe e de fora” acabamos deixando de lado, nas nossas explicações e ideias, 
as experiências e os significados do bairro para aqueles que nele vivem ou viveram. É por isso que 
precisamos considerar o elemento de ordem sociocultural que constitui um bairro. Por exemplo, um 
campinho de futebol tem uma história de construção porque em algum momento do passado alguns 
atribuíram importância a ele, possivelmente como meio de lazer e de práticas desportivas. Porém 
a sua permanência lança dúvidas sobre o que ele significa para os atuais moradores. Para alguns, 
o campinho poderia se transformar em praça. Para outros, ao contrário, deveria ser melhorado 
porque nos finais de semana ele se torna um lugar de encontro entre a vizinhança. Pois bem, a 
história e os significados do campinho são bastante diferenciados quando “de perto e de dentro” 
buscamos conhecer as práticas cotidianas, os laços de convivência e as maneiras como os seus 
frequentadores lhe atribuem importância. 

Assim, “de perto e de dentro” a combinação entre os elementos de ordem espacial e de ordem 
sociocultural fazem com que um bairro deixe de ser concebido como uma entidade geográfica à parte 
de seus moradores ou mesmo como um resultado de fatores econômicos, políticos e demográficos 
externos, indiferentes e distantes das vivências humanas. Por isso, Magnani (2002, p. 18) sugere que, 
como a cidade, um bairro pode ser analisado “a partir dos arranjos dos próprios atores sociais”, ou 
seja, por meio das formas como eles se apropriam do espaço, da paisagem ambiental e das edificações, 
como desfrutam lazeres, estabelecem laços de convivência, movem redes de sociabilidade, praticam 
devoção, trocam informações, produzem recordações, enfim, como configuração espacial e cultural 
na qual a vida acontece.

O antropólogo Pierre Mayol afirma ainda que, para um morador, o bairro representa uma espécie 
de domínio. Por exemplo, podemos observar que uma determinada moradora, ao sair de casa todas 
as terças-feiras à tarde para ir ao galpão da Igreja Cristo Bom Pastor,  em cada passo manifesta os 
vínculos e o conhecimento que detém sobre o espaço do bairro. Isso não acontece quando percorre, 
na cidade, outros caminhos que não lhe são tão familiares. Portanto o bairro é, para ela e para 
outros moradores, o local privilegiado para praticar e marcar cotidianamente o espaço urbano e 
se reconhecer nele, mas não apenas isso: é um dos domínios pelos quais as pessoas se relacionam 
e estabelecem redes e normas, nem sempre gerais, de convivência e comportamento. Tudo depende 
das escolhas que cada morador ou grupo faz para interagir e se comunicar no bairro. 

Continuemos com o exemplo acima. Suponhamos que, no percurso da moradora à igreja, há uma 
lan house muito frequentada. Contudo é uma casa comercial que pouco lhe interessa; nunca entrou 
nela, mas julga um desperdício de tempo que aqueles jovens por horas a fio fixem os olhos nas telas 
dos computadores. Talvez, em sua opinião, melhor seria que eles lhe acompanhassem ao galpão da 
igreja para usufruírem algumas horas de conversa e cultivarem sua devoção. Ora, vê-se assim que 
para cada grupo ou morador pode haver diferentes regras de comportamento, diversas maneiras de 
se reconhecer e reconhecer os outros, bem como distintas ideias sobre o que seria mais apropriado 
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para a convivência no espaço do bairro. Porém são essas diferenças que nutrem e sempre estão a 
nutrir as vivências e os sentimentos de pertencimento em relação ao espaço urbano. 

Dessa perspectiva, o desafio do nosso trabalho foi problematizar a História do Tempo Presente 
do bairro Jardim Sofia no encontro com seus moradores, levando-se em conta os significados que 
emergem dos documentos que nos chegam do passado e que conseguimos reunir. A nossa abordagem, 
portanto, resulta da opção que fizemos e que, desdobrando-se ao longo de 12 meses, fortaleceu a  
concepção de que a história não é o estudo de um passado distante, mas de um passado acionado 
e produzido pelo e no presente, e que possui, por isso, uma dimensão política que muito pode 
ajudar a imaginarmos o nosso futuro. 

entrando no Jardim Sofia: mapas, itinerários e percursos

“Para quem vem do centro pela Avenida Santos Dumont, depois do semáforo da Univille entra 
na segunda rua de asfalto à esquerda. Tem uma ponte de concreto. Ela dá bem no Jardim Sofia”. 
Era assim que costumávamos indicar o caminho para chegar ao Jardim Sofia. 

Nos primeiros meses do projeto, ainda não tínhamos tão claro o quanto essa operação 
delimitava, de longe e de fora, os lugares, os limites e as fronteiras do bairro. À medida que 
entramos no “pedaço”, aos poucos conhecemos “a rua de Lajota”, “a rua da escola”, “a rua onde 

a Janete mora”, “a rua perto do antigo Barreiro”, 
“a rua da igreja”, “a rua que é essa aqui de asfalto 
que eu nunca sei o nome”. 

Decidimos, então, investigar como as 
narrativas produzidas durante as oficinas 
exprimiam trajetos próprios por um bairro cujas 
indicações de lugares escapavam aos mapas 
criados pelos órgãos oficiais de planejamento 
urbano de Joinville. Procuramos a “rua da 
escola” no mapa ao lado elaborado pelo IPPUJ 
e constatamos algo nada surpreendente: sua 
nominação não consta dessa forma, tampouco é 
facilmente identificada pelos próprios moradores 
que, todos os dias, por ela transitam. 

Figura 18 – Mapas e história dos bairros: Jardim Sophia
Fonte: http://www.ippuj.sc.gov.br/conteudo.php?paginaCodigo=118º
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De modo insistente, recorríamos aos materiais de que tínhamos saído à cata antes de nossa 
imersão no bairro. Quando do retorno das atividades do projeto procurávamos em nosso banco 
de dados fontes cartográficas que pudessem nos ajudar a identificar os lugares tão familiarmente 
comentados pelos moradores.

Acreditávamos que mapas iguais ao ilustrado a seguir seriam suficientes para não apenas 
orientar nosso percurso pelo Jardim Sofia, mas também para, pelas lentes das câmeras, 
produzirmos nossas próprias imagens. Ledo engano...

Figura 19 – Vista aérea do Jardim Sofia
Fonte: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-br&biw=792&bih=463&q=jard...

As narrativas tornavam ainda mais complexa a trama de sentidos sobre a dimensão espacial 
do pedaço no qual interagíamos. 

Certa vez, por ocasião de uma oficina de memória realizada com a 8.ª série da EEB Senador 
Rodrigo Lobo, a declaração de um dos estudantes desafiou-nos a refletir também sobre a 
articulação entre memória, lugar e imagem. Ao perguntarmos sobre um lugar que considerava 
importante para a história do Jardim Sofia, um jovem de 15 anos, Joanderson Veloso dos 
Santos, disse-nos:
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Bom, um lugar importante para mim... assim, faz uns cinco anos que eu vim morar para cá. 
Aí tem o barreiro aqui atrás, que eu acho bem interessante, que antes era cheio de árvores 
assim e daí era um espaço bem aberto para brincar. Aí eu convidava... nós tínhamos um monte 
de amigos... daí nós íamos lá e começávamos a brincar. A maioria das vezes era pega-pega, 
estas coisas assim, correr para lá... aí eu achava interessante porque eu gostava de brincar lá 
um monte, daí agora eles desmataram lá, construíram umas empresas lá, acho que é. Eu acho 
interessante que eu vou ao mercado e antes deles derrubarem as árvores tudo lá [do barreiro], 
de estragarem tudo, o mercado tirou uma foto. Acho interessante eu ir lá e olhar, assim tipo, 
uns lugares que eu gostava de passar correndo e que agora não tem mais.

Com base na rede de discursos que em cada uma das oficinas passávamos a acessar, mas 
especialmente com a fala de Joanderson, entendemos que nos mover pelo bairro exigiria 
decodificar as chaves de sentido que as narrativas de memória criavam e recriavam a todo instante. 
Além disso, teríamos de, ao mesmo tempo, lidar com um regime de visualidade muito mais amplo 
sobre aquele espaço, o qual incluía imagens e fotografias que, apresentadas e interpretadas pelos 
narradores, se colocavam como novas possibilidades para compreender o bairro na articulação 
entre os seus elementos de ordem espacial e sociocultural. 

Àqueles que folheiam este livreto (e que assistem ao documentário histórico produzido por 
nós) é importante salientar: os itens a seguir foram organizados e escritos de forma a suscitar 
interesse não apenas para conhecimento das fontes utilizadas no projeto, mas principalmente 
para ter ciência de como operamos a história e procuramos problematizar e edificar sentidos 
sobre a marcante experiência de ensino-aprendizagem que tivemos quando, diante de memórias 
do Jardim Sofia, nos colocamos ora como protagonistas ora como coadjuvantes de cenas da cidade 
migrante, Joinville.

Jardim Sofia: historicidade do espaço

Para conhecer a geografia e a ocupação populacional do bairro Jardim Sofia, reunimos muitos 
documentos coletados em arquivos. Trata-se de mapas antigos, feitos pela Prefeitura de Joinville 
e por proprietários de terras interessados em parcelar e comercializar lotes para fins de habitação, 
bem como de dados retirados de censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esses documentos foram produzidos de fora e de longe das vivências dos moradores da região, 
mas intencionam definir as fronteiras do bairro. 

A tabela a seguir apresenta as informações sobre os mapas de loteamentos que reunimos: 
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Tabela 1 – Loteamentos do bairro Jardim Sofia

Número Denominação Proprietário/a Ano
Número 
de lotes

Localização

00417 Jardim Sophia
Construtora e 

Imobiliária Diana 
Ltda.

1986 449
Jardim Sofia (Rua da 

Ecologia)

AR017
Henrique

Hündemann
Henrique

Hündemann
1986 13

Jardim Sofia (Rua dos 
Timbiras)

AR021 Jardim Kelly
Imobiliária Visão 

Ltda.
1986 187

Jardim Sofia (Rua Manoel 
Silveira)

0508 Alexandre Schulz
Imobiliária Visão 

Ltda.
1989 30

Jardim Sofia
(Rua Mariano Costa)

606 Urban
Welterra Emp. Imob. 

Ltda.
1993 60

Jardim Sofia (Rua Alex 
Holz)

607 Rio do Braço
Makapá – Negócios 
Imobiliários Ltda.

1993 26
Jardim Sofia (Estrada Rio 

do Braço)

624 Jardim Sophia II
Imobiliária Visão 

Ltda.
1995 167

Jardim Sofia (Rua 
Abelardo José

Avelino Venâncio)

0716
Residencial Santos 

Dumont
Protege Urbanismo 

Ltda.
2007 230 Bom Retiro/Jardim Sofia

Fonte: Acervo do Projeto Sofia

Uma questão merece destaque: a comercialização das terras correspondentes ao atual 
perímetro do Jardim Sofia antecedeu a sua criação oficial como bairro de Joinville, pois o 
primeiro mapa de loteamento foi registrado em 1986, quatro anos antes da criação oficial do 
bairro (Lei n.º 2.376, de 12 de janeiro de 1990, e Lei Complementar n.º 54, de 18 de dezembro 
de 1997). 
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Sem nos apressar, vejamos agora como a região foi delineada e cartografada nas últimas décadas 
do século XX e início do século XXI:

Figura 20 – Loteamento Jardim Sophia. 
Protocolo n.º 17.284, de 10 de agosto de 1982. 
Aprovado conforme Decreto  n.º 5.474/86, de 
21 de agosto de 1986
Fonte: Acervo IPPUJ

Figura 21 – Criado em 9 de agosto de 1986, 
o Loteamento Henrique Hündemann era 
composto por 13 lotes na região da atual 
Rua dos Timbiras
Fonte:  Acervo IPPUJ
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Figura 22 – Loteamento Jardim Kelly, 187 
lotes criados em 10 de dezembro de 1986 nas 
imediações da Rua Tenente Antônio João 
(bairro Bom Retiro) e da Estrada da Ilha
Fonte:  Acervo IPPUJ

Figura 23 – Aprovado em 2007, o Loteamento 
Residencial Santos Dumont criou 230 lotes 
para comercialização na região dos bairros 
Jardim Sofia e Bom Retiro
Fonte: Acervo IPPUJ
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A princípio parece que estamos diante de mapas que com exatidão buscam organizar 
o espaço, definir racionalmente a melhor localização para abertura de ruas e dimensionar 
quadras e lotes. Porém os documentos suscitam uma série de questões quando comparados 
entre si e a outros. 

A primeira questão diz respeito ao objetivo da Prefeitura em controlar a ocupação do 
solo em áreas consideradas periféricas, valendo-se especialmente da parceria com empresas e 
pessoas do setor imobiliário. Destaca-se que os mapas são utilizados como base para decretos 
referentes ao parcelamento de solo e às fronteiras urbanas. 

A segunda questão é a inexistência de localização do Rio 
do Braço (e de qualquer outro rio) nos mapas do Loteamento 
Jardim Kelly e do Loteamento Henrique Hündemann, 
bem como a sua difícil visualização na representação do 
Loteamento Jardim Sophia.  

Por outro lado, ao comparar os mapas entre si, 
especialmente os elaborados em 1989 com os de 1993 e de 
1994, podemos verificar as modificações projetadas sobre  
o leito e o curso do Rio do Braço. A isso corresponderia 
um grave problema ocorrido no passado e que ainda se dá 
no presente do bairro: as enchentes. 

Em 1994 e 1995, por ocasião de duas grandes cheias 
ocorridas em Joinville, o jornal A Notícia se esforçou para 
informar a seus leitores as razões desse problema no Jardim 
Sofia. 

Analisemos as duas reportagens a seguir que, no decorrer do projeto, foram utilizadas 
numa oficina de memória com a 4.ª série do ensino fundamental da EEB Senador Rodrigo 
Lobo.

A riqueza hidrográfica do Jardim 
Sofia é uma de suas principais 
características geográficas. Além 
de estar situado no curso da bacia 
hidrográfica do Rio Cubatão 
(fonte de quase 70% da água 
potável que abastece Joinville), 
o bairro integra ainda a bacia 
hidrográfica do Rio do Braço. 
Entre os rios que cortam e/ou 
circundam a região, destacam-se 
o Rio Cubatão, o Rio do Braço, 
o Rio do Brejo, o Rio Mississípi e 
o Rio Itajuba. Mais informações 
em: OLIVEIRA, 2009.
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Figura 24 – “Rio obstruído provoca cheias 
no Jardim Sofia”. Matéria publicada em 
26 de março de 1994 no jornal A Notícia 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville

Figura 25 – “Estudo já apontava Jardim Sofia como 
área de risco”. Matéria publicada em 16 de fevereiro 
de 1995 no jornal A Notícia
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville
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A reportagem de 1994 expõe as razões e as medidas que seriam necessárias para conter as 
cheias na região. Uma formação rochosa na margem esquerda do Rio do Braço obstruía a vazão 
de água durante as chuvas, o que exigia providências para dinamitá-la. Lixo e sujeira também 
impediam em outros pontos o escoamento do rio e das águas da chuva nas ruas. Por isso, os 
moradores chamavam a atenção para a necessidade de obras de limpeza das valas que, tomadas 
pelo mato, retardavam a drenagem das cheias. 

Em 1995, uma reportagem sobre outra enchente aborda a questão de liberação indevida de 
alvarás para loteamento em áreas de risco, como era o caso do Jardim Sofia. Segundo o então 
secretário de habitação de Joinville, tratava-se de um problema herdado e criado por governos 
anteriores que se aprofundava com invasões e ocupações irregulares. 

Ainda que o governante afirmasse na época que “em passado não se fala”, talvez por acreditar 
equivocadamente que as enchentes poderiam ser um fato isolado e sem ligações relevantes com 
a história do lugar e de seus habitantes, as memórias sobre as enchentes no bairro e sobre as 
transformações do Rio do Braço, produzidas no decorrer do nosso projeto, confrontam e contradizem 
o diagnóstico do poder público.      

     
Por ocasião da oficina realizada com as 

mulheres que integram o Grupo da Melhor 
Idade Cantinho da Amizade, a equipe 
formada pelas Sras. Marta Thünsen, Ilse L. 
Will e Paulina Zonta apresentou e legendou 
a fotografia conforme segue: “Esta foi uma 
das primeiras enchentes que aconteceram 
no Jardim Sofia. Logo depois aconteceram 
outras que ocasionaram mais destruição e 
morte. Tudo poderia ter sido evitado, mas com 
o descaso dos governantes nada foi feito”. 

Figura 26 – Imediações da Rua Cuba durante a enchente 
de 4 de janeiro de 1992 
Fonte: Acervo pessoal de Marta Schmidt

Estudar a História do Tempo Presente do bairro exige, pois, um esforço redobrado para a interpretação 
dessa e de outras imagens/narrativas com diferentes fontes produzidas no passado. A afirmação daquelas 
senhoras poderia parecer apenas uma expressão destituída de participação política, uma entre tantas 
manifestações pontuais de descontentamento que moradores de bairros atingidos por enchentes possuem 
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em relação aos governantes municipais. Porém não foram poucas as vezes que deparamos com registros 
que davam conta de reivindicações e protestos encabeçados pelos moradores do Jardim Sofia. 

Quatro reportagens, pelo conjunto de seus conteúdos, chamaram a nossa atenção. Duas delas 
são extremamente interessantes para percebermos as diferentes maneiras como os moradores do 
bairro tentaram se organizar para cobrar do governo municipal alguns de seus direitos. Vejamos a 
primeira. Em 10 de julho de 1995 o jornal A Notícia publicou uma reportagem intitulada “Moradores 
organizam protesto na Prefeitura”. De acordo com a matéria: 

Moradores do Jardim Sofia fazem hoje, às 8 horas, um protesto em frente 
à prefeitura, para pedir medidas que evitem as cheias, que no final de 
semana, segundo a Defesa Civil, deixou 400 desabrigados. Ontem, quando 
completou cinco meses da primeira enchente do ano, os moradores do bairro 
repetiram as mesmas ações depois que tiveram suas casas invadidas pelas 
águas no verão: amontoar móveis estragados e lavar assoalhos e paredes. 
[...] A pensionista Maria de Lourdes da Rocha, 45 anos, pela segunda vez 
perdeu todos os móveis. Conseguiu salvar apenas louças. “Não sei mais o 
que fazer. Nem bem saí de uma e vem outra que é de matar”, reclama a 
viúva (MORADORES organizam..., 1995).

Meses depois, outra forma de 
mobilização social também foi 
noticiada em quase meia página do 
mesmo jornal. 

Nessa reportagem há a 
informação de que as reclamações 
lideradas pela Associação de 
Moradores se concretizaram em 
processos judiciais para que fossem 
realizadas obras e destinados 
recursos para indenizações. 

Em janeiro de 1996, o Jornal do 
Município, “órgão informativo oficial da 
Prefeitura Municipal de Joinville”, em 
letras garrafais estampou em sua capa: 
“Prefeitura faz obra contra a cheia no 
Jardim Sofia”. Valendo-se de uma 
fotografia para atestar a veracidade 
de seus conteúdos, a matéria afirmava 
(PREFEITURA faz obra..., 1996):  

Figura 27 – “Jardim Sofia aciona prefeitura para obras 
urgentes”. Matéria publicada em 30 de setembro de 1995 no 
jornal A Notícia
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville
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A Prefeitura de Joinville está ampliando a 
capacidade de escoamento do canal do Rio do 
Braço (Bacia do Cubatão). A obra é a primeira 
fase da dragagem do Rio Cubatão, que prevê 
alargamento de um outro trecho na região 
do Jardim Paraíso. Para redragar trecho de 
1.570 metros, a Secretaria de Obras e Viação 
(SOV) está utilizando duas drag-line e duas 
hidroescavadeiras. Nesta extensão o canal do Rio 
do Braço passará a ter uma largura de 20 metros 
e profundidade de 3,5 metros, aumentando a 
capacidade de escoamento. A SOV está definindo 
os últimos detalhes para iniciar a dragagem do 
segundo trecho, numa extensão de 4.300 metros. 
Nesta segunda etapa haverá eliminação de 
curvas e retificação do leito do Rio. A obra (as 
duas etapas) representará investimento de 750 mil 
reais – 300 mil na primeira etapa.

Ainda que fossem destacados os 
esforços da Secretaria de Obras e 
Viação para combater, no prelúdio 
de 1996, o problema das enchentes (e 
a relação delas com o Rio do Braço), 
parece que as medidas prometidas 
não tinham sido levadas a cabo 
cinco meses depois. O jornal Diário 
Catarinense publicou em 20 de junho 
a reportagem ao lado.

Reclamos populares, diagnósticos 
e informes sobre possíveis ações 
governamentais se misturam e se 
entrelaçam quando procuramos 
compreender a historicidade das 
transformações ambientais/espaciais 
do Jardim Sofia. 

Por um lado, no cruzamento das 
fontes é possível vislumbrar como as 

Figura 29 – “Morador pede obra urgente”. Matéria publicada em 
20 de junho de 1996 no jornal Diário Catarinense
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville

Figura 28 – “Prefeitura faz obra contra a cheia no 
Jardim Sofia”. Matéria publicada em 26 de janeiro de 
1996 no Jornal do Município (Joinville)
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville
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práticas políticas cotidianas indiciam exercícios de cidadanias joinvilenses e envolvem as sinuosas relações 
dos moradores entre si, com a municipalidade, a Associação de Moradores e o Poder Judiciário. 

Por outro lado, o Rio do Braço enquanto elemento de ordem espacial, invisível em alguns mapas de 
loteamento, revela-se a partir dos anos 1990 como um problema que, mais do que ser contabilizado, se 
tornou uma espécie de referência para pensar os elementos de ordem sociocultural do bairro e a história 
da cidade. Em outras palavras, pelo Rio do Braço se acionaram práticas e representações associadas: 
à produção de lixo e poluição urbanas; aos impulsos econômicos e políticos que incidiram sobre a 
inadequada ocupação e organização do espaço; e, por fim, ao processo histórico dos deslocamentos 
e estabelecimento de pessoas de outras regiões, pessoas essas em busca de habitação no bairro e de 
trabalho na cidade, questão que analisaremos a seguir.

Jardim Sofia: versões históricas e narrativas de memória do lugar 

Já procuramos explicitar que, embora o Jardim Sofia passe a ser objeto de interesse de 
empresários e de políticos a partir dos anos 1980, sua história não se reduz a enredos ligados 
apenas a essas personagens ou mesmo a enredos preocupados em descrever fatos e acontecimentos 
ordenados temporalmente em anos ou séculos. 

Na nossa perspectiva, a história do bairro engloba, especialmente, a problematização de como 
os moradores desenvolveram suas próprias maneiras de viver o espaço, bem como o que fizeram 
com aquilo que, no dia a dia, receberam, seja enchente, rio, lote, trabalho ou mesmo decisões 
econômicas e políticas alheias à sua vontade. A isso corresponde a noção 
de “apropriação”, introduzida pelo historiador francês Michel de Certeau 
nos anos 1980. Para esse autor, por exemplo, os moradores de um bairro 
o fazem de mil maneiras, inventando caminhos próprios no uso dos produtos que lhes são 
impostos por políticas, pela ordem social e pela violência das coisas. Assim, a história de um 
bairro poderia ser campo de investigação e de aprendizagem sobre como homens e mulheres 
comuns, na “liberdade gazeteira” de suas vidas, inventam e criam táticas de sobrevivência que 
subvertem, resistem, alteram, enfim, transformam seu cotidiano e a própria história. Tal concepção 
nos ajudou a reinterpretar algumas das versões sobre o passado e o presente do Jardim Sofia 
veiculadas pelos jornais. 

Em uma reportagem de 1997 do jornal A Notícia intitulada “Pioneira emprestou próprio nome a novo 
bairro” (ASSUNÇÃO, 1997), o Jardim Sofia foi representado como uma “verdadeira terra prometida 
para moradores que chegavam na cidade de malas e cuias”. O nascimento do bairro teria sido uma 
resposta às transformações urbanas que impactaram Joinville nos anos 1980, quando o “crescimento 
da cidade atingiu em cheio os moradores próximos ao Cubatão ou Estrada da Ilha”.

CERTEAU, 1994.
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Pelos dados contidos na tabela 2, tem-se uma ideia de como a evolução populacional se refletiu no Jardim 
Sofia quando, em 1980, Joinville se tornou a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina:

Tabela 2 – Evolução populacional do Jardim Sofia (1991-2009)1

Ano População do Jardim Sofia (hab.) População de Joinville (hab.)

1991 2.164 332.858

2000 3.170 412.627

2009 4.197 478.231

Fonte: http://www.ippuj.sc.gov.br/conteudo.php?paginaCodigo=23

Por um lado, a versão do jornal correspondia às informações censitárias. Porém, ao informar 
que a denominação do bairro era atribuída à antiga proprietária de terras na região, dona Sophia 
Nass, a história do local teria como marco fundador a chegada de migrantes provenientes de várias 
regiões brasileiras que, pela proximidade com as indústrias da cidade que lhes davam trabalho, 
levaram o poder público a transformar antigas glebas em lotes para habitação.  

A Prefeitura precisava de novos locais para instalação de moradores recém-
chegados à cidade ou aqueles sem perspectivas de moradias próximas à 
região central. O loteamento das terras dos Nass e de outras famílias com 
grandes glebas de terra foi uma solução que caiu do céu para o poder 
público. Dos 400 mil metros quadrados que os Nass tinham, a maioria 
foi vendida em pequenos lotes de terras capaz de abrir uma pequena casa 
para uma família pouco numerosa. Assim nascia o Jardim Sofia, um 
bairro de gente simples e que faz do trabalho o principal estímulo para a 
sobrevivência (ASSUNÇÃO, 1997).  

Cinco anos depois, no mesmo jornal, a chegada de migrantes internos não mais seria considerada 
o acontecimento fundador do bairro, tampouco os migrantes (gente simples e trabalhadora) seriam 

� Para os interessados em dados complementares sobre os moradores do bairro (perfil socioeconômico, vida e saúde, educação, cultura, esporte e 
lazer, convivência familiar e comunitária, liberdade, respeito e dignidade, profissionalização e proteção no trabalho), sugerimos consultar o Volume I 
do Diagnóstico Social da Criança e Adolescente de Joinville, no endereço eletrônico http://www.criancaeadolescentejlle.org/jardim_sofia.html.
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apontados como seus pioneiros moradores. Emergem nessa nova versão outros elementos históricos: 
a imigração europeia do século XIX, a figura do desbravador “colono” joinvilense, a produção 
artesanal e, por fim, a ambiência rural, cuja marca seria o sossego e a harmonia com a natureza. 
Vejamos:  

Os primeiros moradores chegaram no começo do século. Onde hoje está 
localizado o Jardim Sofia era conhecido como uma extensão da Estrada 
da Ilha. Na maioria colonos descendentes de alemães ou italianos. A 
sobrevivência era garantida pela plantação de milho e cana-de-açúcar 
e pela criação de vacas leiteiras, galinhas e porcos. A agricultura e a 
criação de animais aconteciam exatamente entre os Rios Cubatão e do 
Braço. O lugar, aos poucos, foi ganhando novos colonos que apostavam 
na fertilidade da terra próxima aos rios. A região foi um paraíso de 
troca e produção de alimentos artesanais como melado, musse e doces. 
O leite também era vendido para a cidade, assim como milho, aipim e 
cará. Os aproximadamente seis mil moradores da época sobreviviam da 
venda dos produtos em Joinville. Os mantimentos eram transportados 
em carroças. Apesar da dificuldade de acesso até o centro de Joinville 
ou até Pirabeiraba, os antigos moradores garantem que o sacrifício 
era compensado pelo sossego e pela paisagem (JARDIM Sofia: um 
bairro..., 2002).

A grande enchente de 1995, entretanto, é fato histórico comum às duas reportagens. Como  
lembrança a não ser esquecida, ela se torna referência para o jornal qualificar e generalizar o 
que há de melhor e de pior no bairro: por um lado, desenvolveu-se a solidariedade como valor e 
“essência” das sociabilidades; por outro, a enchente seria um desdobramento do progresso da cidade, 
o qual trazia consigo o adensamento populacional, a ocupação territorial desordenada e a quebra 
da ambiência rural que até os anos 1980 predominava no Jardim Sofia.

Nessa ciranda de visagens sobre o passado, como explicar os elementos comuns e discordantes, 
do mesmo modo que as mudanças operadas nessas duas versões sobre a história do bairro?

Para o historiador Roger Chartier, a escrita de qualquer texto é 
resultado da leitura de outros textos. Por isso, a maneira como os jornalistas 
narram um fato aos seus leitores diz respeito a como, no momento da escrita, eles significam os 
dilemas e as contradições do mundo que vivenciam. Essa é uma questão muito importante, pois, 
quando estamos diante de reportagens de jornais ou mesmo de noticiários televisivos, achamos 
muitas vezes que eles são relatos que exprimem verdades inquestionáveis.

CHARTIER, 2002.
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Em segundo lugar, a narrativa jornalística, diferentemente da 
história, refere-se sempre a notícias, ou seja, a fatos novos, mas fatos 
que são e também possuem história. Por isso, os jornalistas esforçam-
se para imprimir uma coerência temporal, situando o que noticiam 
no passado e no futuro e, principalmente, no campo de experiências 
do seu presente e de seus leitores.

Quando estamos empenhados em refletir sobre a história, neste caso do Jardim Sofia, faz-se 
necessário problematizar o que é dito nas duas reportagens com o que é dito (ou foi dito) em outros 
lugares, buscando os desvios, as aproximações e as articulações entre os significados que sustentam 
esses escritos e as narrativas de memória.  

Para tanto, faremos uso de uma entrevista realizada em 2004 com a Sra. Sophia Nass, bem como 
de registros audiovisuais que reunimos ao longo do nosso projeto. Sobre esses últimos, é necessário 
esclarecer mais uma vez que foram produzidos em diversas situações de aprendizagem escolar e de 
lazer, por pessoas de diferentes gêneros, idades, procedências e tempo de moradia no bairro.   

Caçula de uma família de doze filhos, Dona Sophia nasceu na Estrada da Ilha em 6 de maio de 
1914. Morou por cinco anos no centro de Joinville, na Rua XV de Novembro, em uma propriedade 
de “30 morgos” (75.000 m2) que foi trocada pelas terras que hoje formam parte do bairro e que 
correspondiam a “175 morgos” (437.000 m2). Dois foram os motivos que fizeram pender a balança a 
favor dessa troca: de um lado, a família iria, com apenas oito milhões (Dona Sophia não precisou 
a moeda corrente na época da troca), adquirir uma extensão bem maior do que possuía; de outro, 
teria a possibilidade de, no futuro, “vender os lotes” da região e obter maior lucratividade.

Mesmo que não recorde a data exata em que se mudou para o Jardim Sofia, Dona Sophia 
enfatiza que ela e seu marido depararam com um local que “era só capim e capoeira e plantação 
nenhuma”. Num primeiro momento, foi necessário se dedicar à subsistência da família. Um fato 
marcou profundamente suas memórias: a primeira colheita.

[...] meu marido buscou ferramentas: arados, grades, capinador, maleador... buscou 
tudo. Estava tudo arrumado. Era um Schultz, aqui na esquina, que arrumou tudo 
isso. Então meu marido começou a arar na beirada do Rio Cubatão e lá precisava 
de semente boa, nenhuma podre. Ele gradeou a terra junto com um filho mais 
velho [...]. Então eles fizeram os valos onde a gente botava as sementes. Eu era 
o botador. Eu botei três latas de milho... assim: três a três, sempre. E quando o 
milho estava maduro, quando ficou bom, nós botamos embaixo do rancho, que 
era um rancho grande. Nós fazíamos musse e melado e para moer estava em cima, 
então tinha muito lugar embaixo, tinha só um bloco de ferro para cima. Então 
eles botaram o milho tudo embaixo... era um monte! Convidaram uns 40 vizinhos, 
fizeram banco de tábua. De noite eu fiz cuca, então começaram a debulhar o milho 
[...]. O Gustavo [...] tinha uma máquina que debulhava o milho, ele emprestou 
para nós e também veio. Então fizeram todo esse milho, tudo em uma noite; 100 
sacos de milho. Isso foi a primeira colheita (NASS, 2004). 

Um debate interessante sobre 
a relação entre a escrita da 
história e a escrita jornalística 
poderá ser encontrado em: 
DARNTON, 2010.
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Nessa passagem, Dona Sophia nos dá uma ideia sobre os modos 
de fazer de uma rede social tramada coletivamente com o objetivo 
de superar as adversidades encontradas. O mutirão e o empréstimo 
de máquinas e ferramentas descortinam relações de vizinhança que 
insinuam solidariedades com vistas à troca de favores. Porém trata-
se de solidariedades edificadas pela experiência e não por supostas 
essências gerais que se sobrepõem às situações e contingências da 
vida. Por exemplo, ao desculpar-se por carregar o sotaque da língua 
alemã para narrar os fatos, Dona Sophia relembrou as dificuldades 
de sua família durante o governo Vargas, sugerindo que, como 
tantos outros joinvilenses descendentes de alemães, encontrou na 
época dificuldades em seu círculo de convivência.

Informou que a renda da família advinha do comércio do 
leite extraído de suas 15 vacas, da roça que mantinha e, com 
o passar do tempo, foi sendo complementada pelo salário do 
marido, maquinista nas Indústrias Colin.

Assim, podem aí ser reinterpretadas e questionadas as ideias 
que o jornal A Notícia faz circular em suas reportagens sobre: 
a existência de uma solidariedade reinante no passado e no 
presente do bairro; a ambiência rural desconectada da ambiência 
urbano-industrial; e as características que opõem o “colono” ao 
“operário” joinvilense. Na história da família rememorada por 
Dona Sophia, o que era extraído da terra era comercializado 
em outros territórios da cidade e, principalmente, seu marido 
trabalhou como operário-agricultor, movendo-se cotidianamente 
da terra para a indústria e do bairro para o centro. 

Surpreendente também foi constatar que o seu estabelecimento 
na região foi fruto do processo de deslocamento humano em e 
para Joinville. Se considerarmos que o ato de migrar não se 
reduz às distâncias percorridas e, por consequência, às fronteiras 
administrativas atravessadas, podemos conceber Dona Sophia e sua família também como migrantes 
que se apropriaram do espaço do bairro em período anterior aos anos 1980.          

Problematizar a história do bairro como história de uma cidade impulsionada pela migração 
e por migrantes exige, pois, que associemos as memórias de Dona Sophia com outras tantas 
que interconectam diferentes espaços e temporalidades e que expõem diferentes pontos de vista, 
avaliações e reivindicações sobre a vida urbana na contemporaneidade. 

É digno de nota que as 
dificuldades vividas durante 
o governo de Getúlio Vargas 
rememoradas por Dona Sophia  
relacionam-se com os impactos da 
Campanha de Nacionalização na 
cidade de Joinville. Grosso modo, 
a Campanha de Nacionalização 
foi um conjunto de medidas, 
iniciadas em 1938, para diminuir 
a influência das comunidades 
de imigrantes estrangeiros no 
Brasil e forçar sua integração 
a uma suposta identidade 
nacional. Entre seus principais 
desdobramentos em Joinville, 
destacou-se a proibição do uso da 
língua alemã (e de qualquer outro 
idioma que não o português), 
o fechamento de comércios 
pertencentes a imigrantes 
e/ou seus descendentes, a 
mudança de nome de algumas 
ruas, a censura aos órgãos de 
imprensa publicados em idioma 
estrangeiro, o policiamento 
e controle de agremiações 
culturais e instituições de 
ensino públicas e particulares. 
Para mais detalhes, sugerimos a 
leitura de: COELHO, 2005.
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Ao relembrar a infância, Dona Sophia menciona detalhes que excedem os limites do bairro e tornam 
visíveis outros lugares, como a Rua XV, a Estrada da Ilha, o Jardim Paraíso. Ao comparar aqueles tempos 
com as transformações pelas quais a cidade passou, revela também minúcias da sua vida, do seu dia a 
dia, de como era bom quando ia para a escola e se divertia. Como as histórias de cada indivíduo têm suas 
semelhanças com as de tantos outros, as memórias de Dona Sophia, comparando o antes e o agora, podem 
ser entrelaçadas com os ditos reivindicatórios de Dona Marta Schmidt, coordenadora do Grupo da Melhor 
Idade Cantinho da Amizade, e mesmo com as do estudante Bruno Fachini dos Santos. Vejamos. 

Na noite de 26 de outubro de 2010, a EEB Senador Rodrigo Lobo recebeu uma Sessão Itinerante 
da Câmara de Vereadores de Joinville. Estavam em discussão ações para a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores do Jardim Sofia. Na oportunidade, a diretora da escola, professora Divanir de 
Oliveira Gonçalves Weber, ao fazer as vezes de porta-voz “dos educadores e da comunidade em geral”, 
dirigiu-se aos vereadores e apresentou as prioridades do bairro:

A construção de mais uma escola municipal ou ampliação da atual;
A construção de mais um CEI, ou ampliação do atual, para atender à 
demanda;
A construção de área de lazer, quadra de esportes, praças arborizadas 
e iluminação adequada;
Devido aos constantes delitos neste bairro, solicitamos ronda policial 
contínua (WEBER, 2010).

Nesse mesmo sentido, ainda “falaram pela comunidade” a dentista do Posto de Saúde, Sra. Franciele 
de Lurdes Colatuso, e o líder comunitário Ivo da Cruz, presidente da Associação de Moradores do 
Jardim Sofia (AMJS). Todas as solicitações foram reunidas em duas moções (JARDIM Sofia acolhe..., 
2010, p. 1), que transcrevemos a seguir:   

1. Construção de uma sede própria para a unidade de saúde;
2. Pavimentação da Rua Cuba;
3. Projeto de pavimentação de todas as ruas do bairro;
4. Melhoria no acesso ao CEI Municipal e à Escola Senador Rodrigo Lobo;
5. Desobstrução da foz do Rio do Braço junto ao Rio Cubatão;
6. Conclusão do sistema de esgoto;
7. Abertura e ligação das Ruas Levino Taner e Manoel Calixto Rodrigues;
8. Manutenção e melhorias dos projetos de continuidade, como a escolinha de 
futebol da AMJS;
9. Ligação entre os loteamentos Jardim Kelly, Urban e Sofia II, através das ruas 
Levino Tanner e Vanderlei Raul Risch, margeando o Rio do Braço;
10. Acostamento na Rua Dorothóvio do Nascimento;
11. Construção de uma área ou espaço para que a unidade de saúde possa 
realizar atividades em grupo;
12. Ostensividade nas rondas policiais, especialmente no período noturno.

•
•

•

•
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Diferentemente dos discursos proferidos pelos representantes da comunidade, alguns 
moradores empunhavam cartazes manifestando suas reivindicações. De frente para a mesa onde 
estava acomodado o grupo de parlamentares, Dona Marta Schmidt segurava uma cartolina 
onde havia escrito de próprio punho: “Onde está a nossa academia?”. 

A interrogação de Dona Marta certamente era um misto de cobrança e provocação aos 
vereadores que ali se encontravam e, para além de um ato particular, o seu protesto mais 
uma vez materializou, diante de nossos olhos, alguns dos desejos de lazer que conhecemos no 
transcorrer do projeto. Expressava, portanto, a historicidade de apropriações do espaço do 
bairro.

Bruno Fachini dos Santos, 13 anos, aluno da 8.ª série do ensino fundamental da EEB Senador 
Rodrigo Lobo, durante uma das oficinas do projeto, lembrou que “uma das coisas mais legais 
que já fez na vida no Jardim Sofia” foi ter brincado “no campinho”, que “foi interditado por 
causa da enchente do Rio do Braço”. Embora não soubesse precisar os anos em que costumava 
brincar “no campinho” em companhia de seus amigos, as memórias de Bruno guiaram parte 
de nossa equipe ao local. Eis o que encontramos:

Figura 30 – Área de lazer localizada no loteamento Jardim Kelly. À esquerda, uma trave de futebol 
resiste em meio à vegetação irregular. À direita, um morador improvisa um jogo de futebol. Ao fundo, 
encoberto por vegetação nativa, situa-se o Rio do Braço (foto tirada por Pedro Odainai em Joinville, 
no dia 22 de outubro de 2010)
Fonte: Acervo do Projeto Sofia



42

Memórias do Jardim Sofia: cenas da cidade migrante

O espaço que, segundo Bruno, era apropriado como ponto de encontro e de divertimento também 
teve a sua inauguração registrada pela imprensa. Entretanto apenas na última linha da reportagem 
a seguir o texto jornalístico relaciona a obra com as práticas de lazer reclamadas pelos moradores. 
Na maior parte do texto, imputa o protagonismo da ideia e da obra às lideranças políticas.  

Figura 31 – “Moradores de quatro bairros ganham áreas de lazer”. Matéria publicada em 2 de maio de 
1998 no jornal A Notícia
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Joinville

Mesmo já não existindo como um elemento de ordem espacial do pedaço, o campinho é para 
Bruno uma imagem retida na lembrança e lhe serve tanto para significar o passado no bairro como 
para demarcar suas análises sobre as condições de lazer do presente. 

Nessa direção, significativas também foram as lembranças de outros estudantes sobre o 
parquinho que existia atrás do prédio da Igreja Cristo Bom Pastor. Durante a segunda oficina do 
projeto, o estudante Kelvin dos Santos, 14 anos, disse-nos: “O lugar que eu mais gosto era quando 
tinha um parquinho e eu ia com a minha mãe e com os meus primos, porque a gente brincava 
muito lá. E agora tem a igreja ali e acabaram com o parquinho”.

O avanço do prédio da igreja sobre o parquinho, na concepção de Kelvin, se justificaria pela 
falta de manutenção do espaço:

O governo não foi trocando o material do parquinho, os brinquedos. Estava 
ficando perigoso. Caiu balanço, aí foi. O terreno não era da igreja, aí 
eles conseguiram. A igreja ganhou do governo este terreno para continuar 
construindo a igreja. Só que até agora... faz uns três ou quatro anos... a 
igreja abandonou.
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O historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2010, p. 1) nos lembra que

por sermos seres de memória, por lembrarmos, mantemos com o tempo 
uma relação particular, uma relação não apenas racional, mas sensível, 
[...], uma relação marcada pela aceitação e pela repulsa. Às vezes ansiamos 
pela passagem do tempo, às vezes queremos detê-lo [...].

A memória, por isso, “nos coloca de frente com o vazio da própria temporalidade, com a 
necessidade urgente de preenchimento deste vazio com nossas vivências, nossas experiências, com 
nossos sentimentos e sentidos em relação às coisas e às pessoas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2010, p. 1). Tais palavras se tornam importantes para apresentar ao leitor algumas conclusões a 
que chegamos no final do projeto. 

Em primeiro lugar, aprendemos que não nos é possível fazer e ensinar a história do Jardim Sofia, 
mas situar uma história do Jardim Sofia no campo das práticas e representações dos contemporâneos 
moradores de Joinville, sejam habitantes ou não do bairro, sejam donas de casa, professores, 
estudantes, jornalistas, vereadores etc.

Isso significa, em segundo lugar, que historiar é lidar com fragmentos que nos chegam como: 
versões do passado; reivindicações políticas; imagens urbanas de evolução populacional e econômica; 
narrativas sobre dramas e sonhos; ideias sobre o que é trabalho, lazer, rio, enchente e, principalmente, 
passado e futuro. Daí decorre que ensinar-aprender história requer que a concebamos como saber 
sempre provisório, movido por problemas que tornam interdependentes as dimensões econômicas, 
políticas, sociais e culturais. 

Por fim, concluímos que a formação universitária cada vez mais deve privilegiar atividades 
de extensão como meio para aliar teoria e prática, partilhar e democratizar saberes, interligar 
linguagens e produzir conteúdos atinados aos desafios do nosso tempo presente que, afinal, 
atravessam quaisquer bairros, cidades ou salas de aula. 
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