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RESUMO 

Este trabalho pretende relacionar o uso das memórias cotidianas como 

componentes na construção de uma historiografia sobre o golpe e o regime militar 

no Brasil entre os anos de 1964 a 1985, a partir das impressões de determinados 

atores sociais e de suas lembranças. O recorte escolhido foi o do trabalhador 

doméstico - empregadas domésticas, copeiras, jardineiros, caseiros - para pensar 

como uma classe trabalhadora, distinta das demais em suas especificidades e 

portadora de uma memória particular entremeada pelas lutas e desafios cotidianos, 

entendia aquele momento político e econômico.  

INTRODUÇÃO 

Os 50 anos do golpe de Estado promovido contra o sistema democrático brasileiro, 

cujo governo foi solapado por uma conjunção de fatores e de interesses advindos 

dos vários setores da sociedade e orquestrado pelas classes militares, é assunto de 

conhecimento geral e amplo. Nos anos seguintes ao golpe os seus efeitos 

estenderam-se a todas as esferas da sociedade civil, através de diretrizes de 

segurança nacional que cercearam as atividades que não concordassem com a 

situação vigente; com o amparo de uma mídia cúmplice, que através de ações 

publicitárias promoveu uma imagem benfeitora do regime, o “Milagre Econômico” – 

as medidas para a aceleração do crescimento do PIB nacional acionadas entre 1969 

e 1973, catalisando-as numa onda de pujança e ufanismo que derivou nas 

percepções oscilantes entre as memórias favoráveis ao governo militar e as 

recordações traumáticas dos perseguidos pelo mesmo regime. A leitura 

historiográfica do período resume-se à dialética: “militares contra rebeldes”, “direita 

contra esquerda”, o que restringe sua memória aos grupos ideológicos em luta e não 

premia todas as visões e impressões possíveis.  

OBJETIVO 

Entender como muitos dos eventos que consideramos como fatos históricos foram 

capturados e processados pelos cidadãos e trabalhadores gerais. Compreender 

como e por que estas memórias permaneceram desassociadas de relevância na 

composição da memória sobre o regime militar.  



METODOLOGIA  

As memórias dos populares são insumos importantes na formação do tecido 

histórico de uma sociedade e fontes costumeiramente usadas por pesquisadores 

para estabelecer a imagem de uma determinada época. Como meio para analisar a 

formação dessas impressões no contexto do golpe militar de 1964 e dos anos 

seguintes, este trabalho usará a história oral como metodologia para buscar 

entendimentos, através de entrevistas e depoimentos que tomaremos dos 

trabalhadores domésticos que viveram aqueles dias.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como se trata de um trabalho em construção os primeiros passos adotados foram o 

de estabelecer um recorte inicial temporal: o período abrangendo o “milagre 

econômico”, entre 1969 e 1973 foi escolhido. Para fazer a ligação entre a história 

nacional e a história social estabelecemos uma classe trabalhadora com vistas para 

a promoção das memórias dessa categoria que certamente foi marginalizada pelos 

eventos da ocasião: os trabalhadores domésticos.  

Presta-se, a partir de então, em desenvolver uma história do período que aborde seu 

entendimento a partir desses atores sociais, caracterizando-se por uma visão “dos 

de baixo”, segundo E.P. Thompson (1987).  

Após período de leitura de fontes e referências bibliográficas, aos processos de 

tomada dos depoimentos. A questão memorialística funde-se nas construções das 

primeiras descrições sobre o golpe de 1964, justificando o uso da história oral como 

ferramenta metodológica para o estabelecimento dessas memórias e posterior 

análise deste material.  
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