
Nasci em Jaguari (RS) em 1946. Fundada pela família dos meus avós, Jaguari foi onde passei todas 
as férias da minha infância até que meus pais compraram uma pequena casa em Capão da Canoa. 

 

 

 

 

No início de tudo, houve o grande desafio: O VESTIBULAR: Para estudar História De que? Do 
mundo hora, para todas as direções que aponta a ROSA DOS VENTOS! Rosa dos Ventos? Deixa 
para lá! História sempre foi a minha escolha, talvez por influência dos ótimos professores que tive.  

Em março de 1967 entrei no Curso de Licenciatura em História na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Foi um vestibular complicado e difícil porque havia sido criada, à época, 
uma segunda forma de selecionar os candidatos aprovados para o ingresso na Universidade. No 



primeiro dia, a gente precisava responder vários cadernos de questões sobre as ciências exatas, 
como matemática, biologia, física, juntamente com todos os inscritos no vestibular. No segundo, 
respondia-se sobre as ciências humanas geografia, filosofia e finalmente, no terceiro vinha à 
redação! Se aprovado, nessas fases, os candidatos seriam chamados para responder a outra 
seleção, apenas relativa a especialidades escolhidas por eles. Para história, os candidatos eram 
bem mais numerosos que as vagas. Lembro-me do meu nervosismo naquela imensa sala onde nos 
olhávamos como em uma competição. E era. No caderno, as questões iam da pré-história, história 
antiga, medieval, moderna a contemporânea. Ufa! Passei! 

Vencidos os quesitos, ao longo dos os quatro anos de aulas diárias regulares, das 08h00min ás 
12h00. Copiando até os suspiros dos professores e devolvendo nas provas mensais os conteúdos, 
nos formamos: um grupo irrequieto de 25 professores de história, em 1971. Na verdade, em 1968 
– com o A1, ensinar a pensar, era o primeiro passo para o expurgo de um mestre, os melhores 
foram saídos durante o nosso curso, salvo exceções, daí que tínhamos muitas dúvidas! 

 

 

 

Formandos de História de 1970, frente à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no Campus Central da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 



 

Assim, quem mais colaborou para a minha formação como historiadora, muito além do Curso, mas 
de forma indireta, foi o meu marido –Dr. Lucio Bakos – que ao conquistar uma Bolsa de Estudos, 
em novembro de 1971 me levou a Inglaterra. Lá, me assustaram logo de início com perguntas 
sobre o que eu poderia explicar sobra às pessoas que eram jogadas dos aviões na Baia da 
Guanabara.  Mas também foi onde consegui fazer os primeiros cursos na Universidade de 
Cambridge, com professores da categoria de um Eric Hobsbawn (1917-2012) e suas aulas 
instigantes sobre a formação da classe trabalhadora. Eu voltaria vinte anos depois, para estudar 
nesta mesma Universidade, para minha formação em Egiptologia, sob a orientação do Prof. Dr. 
Geoffrey Matin, que tive a felicidade de conhecer nesta primeira viagem, na década de 70. 

Nas voltas ao Brasil, entre os anos de 1980 - 1982 realizei o Mestrado em História.  

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, Brasil. 

O tema da minha Dissertação foi: “Republicanismo, Positivismo e Imprensa político-partidária no 
Movimento Abolicionista no RS (1870-1888).” Ano de obtenção: 1982 

Orientador: Earle Diniz Macarthy Moreira. A escolha por este tema surgiu ainda nas aulas de 
graduação em História, com a brava Silva Petersen, onde descobri como era ignorado o 
movimento abolicionista no Rio Grande do Sul. E, ainda, pela inexistência neste país de 
possibilidades de levar adiante o meu interesse pela egiptologia, despertado pelo contato com o 
Prof Martin.  

Descobri na luta abolicionista, o papel dos escravos negros, mas, também, a forte presença de 
uma ideologia, inspirada em Augusto Comte (1789-1857)! 

O Mestre de Montpellier, como foi apelidado Comte, evidenciou as diferenças entre a escravidão 
antiga, que foi desenvolvida pela necessidade de, ao poupar a vida dos vencidos, organizar a 
produção, e a escravidão moderna, fruto apenas de avidez europeia no processo de ocupação do 
continente americano. Em discursos, ao longo do ano de 1884, publicados no Jornal “A 
Federação”, o gaúcho, líder republicano, Júlio de Castilhos (1860-1903), face às lições de Augusto 
Comte, divulgava e punha em cheque a exigência de indenização solicitada pelos escravocratas, 
item que freava o processo abolicionista: Não tem direito à indenização aquele que, cedendo aos 
impulsos do dever, restituir o homem ao domínio de si mesmo. À Época era um discurso muito 
revolucionário, que o fez ser odiado pelos escravocratas. 

O próximo passo, que teria que ser ainda no Brasil, foi o Curso de Doutorado, de 1982 a 1986, que 
escolhi fazer na Universidade de São Paulo, excelente em História Econômica. 

 

Título: Continuísmo e continuidade da administração pública municipal de Porto Alegre (1897-
1937), Ano de obtenção: 1986. 

Orientador: Dra Thereza Schörer Petrone 

Bolsista do (a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

De 1982 até 1988 fiz uma série de cursos paralelos aos dos créditos para doutorado em História da 
Cultura Brasileira. Seminário de História Social e do Brasil. Além de ministrar vários cursos extra-



classe como História econômica inglesa: 1660/17, A formação da classe trabalhadora, com 
conhecimentos trazidos de Hobsbawn. University of Cambridge, CAM, Cambridge, Inglaterra. 

Ainda escrevia e publicava muito em periódicos especializados, sempre sobre escravismo e/ou 
História de Porto Alegre, além de ser professora de tempo integral da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Onde fui compelida a lecionar desde História da América até 
História Antiga nos Cursos de Graduação em História. Em paralelo, naturalmente, oferecia 
disciplinas obrigatórias no Programa de Pós-Graduação em História, essas sempre relacionadas 
com minhas teses de Mestrado e Doutorado. Daí que fui procurada para orientação e constituição 
de bancas avaliação, que chegaram, que entre uma e outra, chegaram ao número superior a 
sessenta participações na PUCRS, UFRG, UFF e UERJ. (LATTES) 

Bem, mas com toda esta bagagem eu ainda tinha pela frente uma barreira muito importante a 
vencer. Conquistar o título de doutor! Levada pela colega Luiza Kliemann fui bater na porta da 
USP. Decorreram-se quatro anos para defender lá, uma tese original, o que era uma exigência na 
época para o doutorado, sobre a História de Porto Alegre, muitos historiadores ficaram admirados 
que eu havia descoberto algo original sobre a História de uma capital brasileira, porque estava 
fora de moda estudar aspectos políticos, Quem leu soube que me interessava mais o que era feito 
com o dinheiro  dos porto alegrenses e como a cidade foi sendo abandonada pelos seus 
governantes. 

O período que estudei foi apelidado de ditadura republicana nos moldes Comteanos, face a 
presença forte de Júlio de Castilhos, que introduziu no ideário sua versão  própria. Esse fato levou 
à criação de um neologismo de cunho político, no Brasil: o castilhismo, uma cizânia dentro do PRR, 
por ele fundado e, finalmente, a duas guerras civis no Estado do Rio Grande do Sul (1893-95 e 
1923-24), de triste memória. 

De fato, descobri e analisei um fato único de continuísmo de um único partido político no Governo 
do Rio Grande do Sul. De 1897-1937, Porto Alegre só conheceu três intendentes em seu governo 
(José Montaury de Aguiar Leitão, Otávio Rocha e Alberto Bins). Outras importantes capitais 
brasileiras, no mesmo período, foram conduzidas, cada uma, por número elevado de chefias – 
cinco vezes a cifra de Porto Alegre em São Paulo, sete vezes em Belo Horizonte, nove vezes no Rio 
de Janeiro, para citar alguns exemplos. Como entender esse fato? 

Esse fenômeno político foi factível pela transculturação da filosofia positivista, da França, para o 
Rio Grande do Sul por Júlio de Castilhos. Segundo Fernando Ortiz, (1881 - 1969) que criou em 1940 
esse conceito, transculturação significa o processo transitivo de uma cultura a outra, podendo ser 
exemplificado, segundo Bolaños, pela metáfora da formação genética dos indivíduos: a criatura 
sempre tem algo de ambos os progenitores, mas também é sempre diferente de cada um dos dois.  

Isto explica como, embora as ideias positivistas tenham tido grande influência na América Latina, 
durante a segunda metade do século XIX, elas gestaram um único exemplo de regime político, que 
poderia ser denominado de ditadura republicana em conformidade com o significado a ele 
atribuído por Augusto Comte: o castilhismo.  Há algumas especificidades na concepção dos 
republicanos positivistas brasileiros. A ideia de relação entre o poder temporal e o espiritual não é 
a mesma para Castilhos e Comte. Este considera que a regeneração espiritual e moral deveria 
preceder a organização política, enquanto que, para o voluntarismo político castilhista, a 
renovação espiritual significa o resultado da transformação política.  



Depois disso, me submeti a um severo concurso para ingressar como professora na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.Daí por diante não parei mais, até mesmo quando meu projeto de 
pesquisa para o Pós-Doutorado criou muita polêmica. Foi em 1988, eu havia passado no Concurso 
pra a UFRGS nas áreas de História Antiga e Contemporânea. Fui aprovada, mas na hora de assumir 
o emprego, me foi oferecido História Antiga. Aí quem me ajudou foi a colega e amiga Loiva Otero 
Felix que batalhou junto ao Conselho Departamental pela minha licença, pois eu havia 
conquistado uma Bolsa do CNPq e se comprometeu a dar-cobertura para as minhas aulas. 

O projeto era para estudar a história do Egito Antigo cotejada por conhecimento dos hieróglifos.  
Alguns colegas riam simplesmente do tema, mas outros indagavam com aspereza e ironia: porque 
a História do Egito? 

Incansavelmente, eu explicava: Gente existe Egito no Brasil! Recorri a muitos teóricos para 
desenvolver minha tese: ”O antigo Egito no Brasil”. O projeto estava aprovado eu iria provar a 
minha tese! 

Nessa direção, a recorrência a Michel de Certeau foi um passo importante para o entendimento 
do conceito de egiptograma e para a formulação dos procedimentos metodológicos a serem 
adotados na realização deste projeto. Na perspectiva de Certeau, pode-se comparar um leitor a 
um caçador que percorre terras alheias na busca do conhecimento, o que permite pensar que 
possam ser feitos três tipos de leituras/pesquisa sobre o Egito antigo: a egiptofilia, a egiptomania 
e a egiptologia. A primeira, o egiptofilia, preocupa-se com o exotismo daquela sociedade e deseja 
a posse de coisas relativas ao Egito antigo. A segunda, o egiptomania, da conta da reinterpretação 
da reutilização de traços da cultura do antigo Egito de tal forma que lhes sejam atribuídos novos 
significados. A última, egiptologia caracteriza o olhar dos egiptólogos acadêmicos, tratando com 
rigor científico tudo o que se relaciona ao antigo Egito, inclusive as práticas de egiptomania.  

Esta pesquisa se iniciou com uma grande dúvida: embora tão distante do cenário nilótico em que 
floresceu o Egito antigo, haveria no Brasil traços da cultura egípcia, edificações e obras de arte 
neles inspiradas? A essa questão, a presente investigação respondeu sim! Ela relata, em um 
primeiro momento, o início da apropriação de elementos egípcios pela arquitetura, mobiliário 
urbano e publicidades no Brasil. Os modelos apresentados evidenciam a criatividade dos 
brasileiros no processo milenar de reutilização de elementos do Egito antigo, configurando aquilo 
que se convencionou apelidar de egiptomania.  

Muitos, hoje, no Brasil, podem compreender o significado para um historiador de conhecer outros 
países, especialmente, a sensação de reconhecer nas ruas, casas, linguajares, o diferente, o 
exótico, a história vivida! Mas em 1971, quem viajasse era olhado com desconfiança. Os olhos da 
gente eram surpreendidos com um mundo novo se abriam só de pisar em solo europeu, 
,respirava-se liberdade, as construções e monumentos, despertavam tudo que estava  escrito nos 
livros, dando vida aos nossos pensamentos! Isto se configurou com perfeição para mim que só 
conhecia o Rio de Janeiro. Para exemplificar, vou contar minha visita a cidade de York, norte da 
Inglaterra, região conquistada pelos saxões, nos fins do século VIII d.C., na Idade Média. Os 
urbanistas modernos da pequena cidade deixaram sem reboco uma imensa parede, de cerca de 
10 m. de altura, que fazia parte de antigo muro que cercava York, Eu vi, ali, os períodos da história, 
da mais bela e didática de apresentar uma cronologia: o trabalho do Homem, suas técnicas e 
materiais. Na base, estavam as pedras e os tijolos dos romanos, que dominaram a região na 
antiguidade, até o século IV. Mas eles foram expulsos pelos saxões, uma das  inúmeras tribos  - 



chamadas de germanos- que migraram da Noruega, Suécia e Escandinávia atuais em busca de 
terras para colonização. Concluiu-se que os saxões, após derrotar, quase que totalmente os 
primitivos habitantes da Grã-Bretanha, os celtas, já submissos aos romanos uma vez que Gales 
são, em sua maioria, de terreno rochoso e pobre. Os reinos galeses não tinham condições mais de 
se opor aos saxônicos, que se tornaram os verdadeiros donos da Inglaterra. Eles aumentaram o 
muro até serem vencidos pelos romanos, em 1066, também parte do grupo migratório vindo da 
Escandinávia, mas que tinham se localizado na França. Até que, finalmente, as tribos germânicas 
da Inglaterra se uniram, expulsaram os normandos e formaram com os seus nomes a nação que 
conhecemos como Inglaterra, dominada até hoje pelos ingleses! O muro me contou esta história 
que eu já conhecia, mas depois desta visão, tornou-se inesquecível!        

Adoro conversar, conhecer pessoas, conhecer coisas, aprender tudo, por isso resolvi a estadia na 
Inglaterra, que foi maravilhosa. 

A volta ao Brasil foi uma batalha para, nos raros momentos de lazer, curtir meus amigos e família, 
onde cresciam dois filhos queridos e me desdobrar nas várias disciplinas na Universidade Federal, 
onde estava agora em dedicação exclusiva! 

 

 

 

Finalmente, em 1993 me aposentei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas fui 
chamada de imediato para o Programa de Pós-graduação na PUCRS. Lá, consegui formar uma 
pesquisadora sobre obeliscos! Realmente, uma coisa única neste país! E foi lá também que 
consegui promover Jornadas anuais onde se discutia a História Antiga. Neste sentido, devo à 
Instituição, o apoio, nunca negado, para a organização de XIX eventos. 

Ninguém organiza jornadas, com um público que chegou até 500 pessoas, sem interrupção de 
continuidade, sozinha. Desde 1995, houve uma comunhão de interesses e de boa vontade, na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da PUCRS, em torno de um evento sobre História 
Antiga Oriental. Alunos, professores chefes de departamento de História planejavam e 
organizavam as Jornadas, às vezes, em dias de calor intenso que caracterizam os meses de Janeiro 
e fevereiro nesta cidade sorriso. E, em início de março, o projeto estava aprovado a partir de uma 
temática, programa acertado, convidados confirmados e as verbas solicitadas aos órgãos de 
Auxílio à Pesquisa no País. Enfim, tudo pronto, para, em maio, receber na melhor Universidade 



particular do sul do país, mais uma Jornada. Em apenas uma delas - a XVI - me sentei como público 
para assistir a mais uma edição. 

Esse tempo passou e na XVII tive, ao meu lado, a companhia de uma especialista em História 
Medieval – Dra. Eliana Silveira - ex-monitora desta disciplina, quando eu ainda era a titular na 
área! A Jornada ganhou com esta parceria, pois abriu o âmbito de interesses, o que permite 
melhor multiplicar o universo das pesquisas que se realizam, para além das salas de aula, nesta 
Universidade. As inúmeras - TCC - trabalhos de conclusão de curso, o imenso público consumidor 
de obras leigas sobre esse período histórico, estavam a merecer essa inclusão, pela PUCRS, a 
semelhança do que vem sendo em outras Universidades da Federação, com destaque da 
Universidade Estadual do Maranhão. 

Percebi com o tempo que conseguia escrever, viajar na imaginação, criar situações positivas e, o 
fundamental, me relacionar bem com muitas pessoas. 

Agradeço a todos que me apoiaram e também aos meus críticos. Eles me ajudaram a me 
defender, acreditando cada vez mais nas minhas ideias: de que há Egito no Brasil, que há 
positivismo ainda no comportamento dos gaúchos, especialmente nos políticos, e que a nossas 
cultura brasileira, com suas misturas é uma das ricas do mundo, porque aqui acontece a todo o 
momento trocas e processos de transculturação entre oriente e ocidente! 

Caminhando pelas ruas dos bairros Vila Conceição e Mont Serrat, comecei a perceber muitas 
coisas, quantas pessoas interessantes e que poderiam ser conhecidas pelos moradores e leitores 
desse blog. O tempo foi passando, e eu fui conhecer a equipe da ESPM, que está me ajudando a 
criar a minha ego-historia. Se elas me compreenderem, por este texto, vou adiante, mas, do 
contrário, certamente parar nunca vou, sempre seguirei aprendendo em todas as direções em que 
aponta a Rosa dos Ventos, é o meu propósito! 

 

 

 

Divulgação da XIII Jornada de Estudos do Oriente Antigo, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no ano de 2007, 
na Revista da PANVEL. 


