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“Amo minha profissão”, diz historiador

No início dos anos 90, período de 
consolidação do Plano Real e no qual 
o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso assumia o poder, Mateus 
Silva Skolaude estava no Ensino Mé-
dio. Na época, o jovem não gostava 
de História. Até que uma professora 
conseguiu transformar a disciplina em 
um instrumento de problematização 
social, cultural e política. “Naquele 
momento, as aulas de história eram 
importantes para que compreendês-
semos o contexto político. Percebi que 
a história poderia ser um instrumento 
de análise para entender o porquê 
determinadas questões são fruto de 
relações de poder e de aspectos cul-
turais”, revela. Agora, o já historiador 
vai comemorar na segunda-feira, dia 
19 de agosto, o dia da profi ssão que lhe 
enche de orgulho.

Há mais de 10 anos, Mateus se de-
dica a pesquisar temas relacionados 

à raça, racismo, identidade cultural e 
identidade nacional. Para ele, o his-
toriador tem a função de trazer à luz 
aquilo que a sociedade quer esquecer. 
“Como pesquisador, o que me fascina 
é poder dar voz e vez para aqueles 
que foram tidos como invisíveis ao 
longo da história e ainda continuam 
marginalizados no presente, como  
os negros, os índios, as mulheres e os 
grupos subalternos”, ressalta. 

Junto à História também vem a im-
portância da memória, que segundo o 
historiador, é muito signifi cativa para 
se pensar o aspecto político contem-
porâneo. Nesse contexto, ele cita que 
no Brasil há dois grandes traumas que 
não se conseguiu resolver: a escravidão 
e a ditadura militar. “Infelizmente 
como a gente não conseguiu resolver 
de forma saudável o debate a respeito 
da nossa memória em relação a esses 
episódios, eles vêm nos assombrar no 
presente”, avalia. 

EM TRANSFORMAÇÃO
Quando se pensa na fi gura do his-
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Na profi ssão, Mateus procura dar voz e vez aos grupos sem visibilidade 
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No livro “Identidades rasuradas: 
o caso da comunidade afro-
descendente de Santa Cruz do 
Sul (1970-2000)”, Mateus faz 
uma refl exão, do ponto de vista 
da história e da construção da 
identidade negra, acerca de 
Santa Cruz do Sul, Município 
caracterizado pelo discurso 
identitário e germânico. Na 
publicação, ele procurou dar 
visibilidade para um grupo étni-
co racial, que não tinha história 
na região do Vale do Rio Pardo. 
“Se nós pensássemos, até bem 
pouco tempo a narrativa hege-
mônica da região, sobretudo 
de Santa Cruz, era que quando 
os primeiros imigrantes aqui 
chegaram, se depararam com 
um vazio histórico e demográ-
fi co, como se aqui não tivessem 

DA PESQUISA À PUBLICAÇÃO DE UM LIVRO

existido outros grupos como 
negros, índios e luso-brasileiros. 
Eles habitaram a região bem 
antes da chegada dos primeiros 
imigrantes alemães”, explica o 
historiador.

Para expandir o olhar
Entre as oportunidades que a 

pesquisa e a História já trouxeram 
a Mateus, está a de conhecer alguns 
lugares do mundo, do Brasil e da 
região. Segundo ele, para um sujeito 
oriundo de uma família humilde, 
fi lho de um funcionário público e de 
uma dona de casa, jamais seria pos-
sível ter essas experiências, como as 
viagens internacionais, se não fossem 
as políticas de Estado, através das 
bolsas de pesquisa.

Para o historiador, o intercâmbio 
aos Estados Unidos foi muito inte-
ressante para sua área de pesquisa. 
“Tendo em vista a dimensão do deba-
te racial no país, consegui compreen-
der a realidade de lá e estabelecer um 
padrão comparativo com  o Brasil”, 
revela. Além disso, durante o Dou-
torado, esteve em Portugal. Roma 
e o Coliseu, uma das grandes obras 

históricas da humanidade, também 
já estiveram no seu roteiro. 

RIQUEZAS DA REGIÃO
Na opinião de Mateus, a região do 

Vale do Rio Pardo é rica em história 
e memória. “Basta a gente pensar 
o que é Rio Pardo, sua história que 
se passa pelos casarios e as igrejas. 
É um terreno fértil a ser explorado 
do ponto de vista histórico”, explica. 
Ele ainda destaca as cidades de Vera 
Cruz e Santa Cruz, que apresentam 
diversidade do ponto de vista dos 
grupos étnicos raciais, da arquitetura 
e do patrimônio. Dessa forma, o histo-
riador lembra que é preciso trabalhar 
a relação de pertencimento as cidades 
locais e a região. “Às vezes, valoriza-
mos lugares fora daqui, como Paris e 
Roma, mas não valorizamos aqueles 
que estão ao nosso lado e têm uma 
história incrível”, completa. 

toriador, geralmente vem à mente um 
sujeito trabalhando em meio a livros 
empoeirados ou em um museu. Con-
tudo, Mateus explica que apesar de a 
profi ssão ser estereotipada por muitos, 
ela vem se modernizando. “Essa di-
mensão do historiador, como aquele 

que manuseia documentos e pesquisa 
em registros antigos, ainda é muito 
signifi cativa. Mas não se pode fi car 
preso a ela, porque hoje há outro perfi l 
de historiador por aí: aquele que faz 
pesquisa via online e que interage com 
o mundo contemporâneo”, afi rma.


