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Caro leitor,

sta revista é um dos produtos do Projeto Memória Local na Escola em 
Guaíba. Nela você irá conhecer histórias de pessoas que vivem em 

Guaíba.

Pessoas diferentes, diferentes origens, tempos diferentes...

Histórias de infância, escola, brincadeiras, casamentos, trabalhos...

Histórias tristes, alegres, engraçadas, todas contadas por essas diferentes 
pessoas, todas as histórias de vidas, pontos de vista diferentes, jeitos dife-
rentes de lembrar e de contar. 

O Projeto Memória Local na Escola tem como objetivo valorizar a história 
de pessoas da comunidade em que é desenvolvido. Por meio das entrevistas 
realizadas pelos alunos das escolas participantes do projeto com morado-
res da comunidade, buscamos conhecer a história de vida dessas pessoas e 
construir a memória coletiva do local.

Este Projeto é uma ação de formação de alunos, professores, supervisores e 
técnicos da secretaria de educação do ensino fundamental da rede pública, 
para o uso da metodologia de registro da memória da cidade. É uma inicia-
tiva dos Institutos Avisa Lá e Museu da Pessoa, sendo desenvolvido desde 
2001 em diferentes municípios.

Em Guaíba o projeto começou em 2009, já envolveu 16 escolas, 78 profes-
sores e cerca de 1.560 alunos. 

Em 2011, 25 pessoas foram entrevistadas. Nas páginas a seguir você conhe-
cerá a história de pessoas que nasceram e cresceram em Guaíba, frequen-
taram suas escolas, brincaram em suas ruas, foram aos seus bailes, festas e 
cinemas. Na cidade se casaram e aqui vivem até hoje. Também conhecerá a 
história de pessoas que nasceram em outros lugares e por contingências da 
vida migraram para Guaíba e aqui continuaram suas histórias. Todas essas 
pessoas lembraram e contaram muitos causos que aqui viveram. Memórias de 
dentro dessas escolas, dos castigos, dos amigos, das brincadeiras. Memórias 
dos amores vividos, de dificuldades enfrentadas, de conquistas! Memórias 
que fazem a história desta cidade.

Conheça agora um pouco dessas pessoas. 

Livros não mudam o mundo,
quem muda o mundo são as pessoas.
Os livros só mudam as pessoas.

Mário Quintana
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Projeto Memória Local passou a fazer parte da história de Guaíba (RS) 
em 2009, oportunidade dada à Rede Municipal de Escolas através da 

Fundação Toyota do Brasil, que acreditou e investiu nesse trabalho, sendo a 
grande parceira para o seu sucesso.

Um projeto inovador, utilizando metodologias diferenciadas e atrativas, que 
contou com a formação dos institutos Avisa Lá e Museu da Pessoa para o 
desenvolvimento do trabalho. Através dele, os estudantes envolvidos busca-
ram histórias de vida de pessoas da comunidade escolar.

Inicialmente, o trabalho parecia ser árduo: realizar leituras, fazer entrevis-
tas, filmar o entrevistado, confeccionar um livro coletivo, entre outras ativi-
dades, requer muito envolvimento. Parecia complicado, porém, aos poucos, 
entendemos que envolver a comunidade escolar é o caminho na busca do 
sucesso da educação.  

Foi muito gratificante, no decorrer do Projeto, constatar o crescimento de 
nossas crianças, que se tornaram mais críticas, observadoras, seletivas na 
escolha de literaturas, ampliaram seu potencial nas artes plásticas, além de 
valorizarem a história de vida das pessoas, desenvolvendo valores e compe-
tências que vão além dos bancos escolares.

Os educadores participantes do projeto tiveram oportunidade de se envolver 
mais com leituras individuais ou coletivas junto aos seus educandos, encan-
taram-se com os livros do Baú, realizaram lindos trabalhos e emocionaram-
se a cada final de ano, na expectativa de participar mais uma vez do Projeto 
Memória Local.

Memória é um conteúdo fascinante, que emociona, cria vínculos, une gera-
ções, propiciando um elo entre o estudante e a sua comunidade.

O O Projeto veio ressignificar “as memórias do nosso município”, fato de gran-
de relevância, pois, afinal, relembrar é reviver, é fazer um paralelo entre o 
passado e o presente.

A Secretaria Municipal de Educação sente-se privilegiada em participar da 
publicação desta revista como produto final do Projeto Memória Local, rea-
lizado durante o ano de 2011 nas escolas da Rede Municipal de Guaíba.

 A publicação da revista é hoje, para nós, o resultado de um trabalho que deu 
certo, é um instrumento valioso, rico em oportunidades de exploração, que 
servirá de estímulo para novas práticas pedagógicas, pois acreditamos que 
as histórias das pessoas trazem à tona uma cidade que já não existe mais, 
que está em processo de renovação, e as histórias servirão de resgate para 
que essa Guaíba antiga não se perca, pois as nossas histórias são as nossas 
raízes.

É nossa proposta dar continuidade a esse trabalho nos anos subsequentes, 
expandindo-o a um maior número de estudantes, para que as histórias de 
nossa cidade continuem se perpetuando.

Lúcia Polanczyk
Secretária Municipal de Educação

GUAÍBA
O Projeto Memória Local na escola em
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A cada ano, o Projeto Memória Local se aprimora, deixando mais interessante 
o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola.

Quelen Milena Laguna, EMEF Breno Guimarães

Com esse projeto, os alunos tiveram um crescimento notável na leitura, es-
crita, além de aprenderem a valorizar os livros. Desenvolveram também inte-
resse em conhecer a vida dos autores dos livros.

Elzira Lúcia Alves, EMEF Máximo Laviaguere

[...] tiveram que trabalhar a própria responsabilidade e interação.

Eva Luiza da Trindade, EMEF Máximo Laviaguere

O Projeto Memória Local enriqueceu minhas aulas principalmente no tocante 
à escuta e à participação mais ativa dos alunos na construção das atividades, 
que passaram a ser mais coletivas, exigindo maior integração e troca entre os 
alunos e a professora. Sinto que os alunos melhoraram muito sua autoestima, 
pois perceberam o valor da sua contribuição na realização das atividades.

Fátima Anieta Lange Ferraz, EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim

O Projeto desperta a paixão por escrever, a metodologia sequencial estimula 
uma aprendizagem efetiva, consciente e prazerosa.

Eliane Beatriz dos Santos Couto, EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim

Os alunos mostraram entusiasmo em participar, compartilhar lembranças, 
histórias, acontecimentos marcantes.

Patrícia Pinzon Vieira, EMEF Santa Catarina

Este projeto auxiliou no despertar do gosto pela leitura e escrita, e este uni-
verso não tem fim.

Márcia Michele Nazário da Cruz, EMEF Sen. Teotônio Vilella

Os alunos começaram a se interessar, participar e realizar atividades diferen-
ciadas que surgiram a partir do Projeto Memória Local.

Angenita Sander Cirne, EMEF Sen. Teotônio Vilella

O Projeto auxiliou no trabalho de sala de aula positivamente, pois houve um 
envolvimento de todos: pais, alunos e professores.

Rita de Cássia Bruniczak, EMEF São Paulo

Auxiliou na reprodução dos desenhos como expressão do conhecimento. 
João Batista Malessa, EMEF São Paulo

Toda vez que eu entrava na sala, eles já cobravam a leitura de algum livro. 

Cláudia Toboslky Didio, EMEF Amadeu Bolognesi

Quando conheci o Projeto, foi paixão à primeira vista. Se queremos alunos 
leitores, eis o caminho.

Simone Oliveira de Souza, EMEF. Amadeu Bolognesi

A partir do Projeto, os alunos começaram a participar mais da leitura na sala 
de aula. Hoje, todos os livros lidos por mim ou por eles têm uma maior apre-
ciação, e sempre, após a leitura, eles fazem a ilustração.

Nara Maria Braga de Ávila, EMEF Amadeu Bolognesi

A FALA
dos educadores
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O Projeto Memória Local desperta nos alunos o gosto pela leitura, aguçando 
suas lembranças, bem como o prazer que podem ter ao escrever.

Lidiane Freitas Silveira Cartier, EMEF Arlindo Stringuini

O Projeto nos ajudou muito dando sugestões de livros sobre memória para a 
realização do trabalho sugerido.

Marilda Florêncio Kennes, EMEF Arlindo Stringuini

Para o supervisor, foi mais uma janela aberta para estar ao lado do professor, 
construindo alternativas para a sala de aula.

Virginia Guimarães Viegas, EMEF Rio Grande do Sul

O projeto Memória Local, além de resgatar a memória de pessoas simples da 
comunidade, proporciona aos educadores sugestões de atividades desafia-
doras e significativas, que favorecem a apreciação de diferentes obras literá-
rias, despertando nos alunos o interesse e o prazer pela leitura, resultando na 
produção de textos mais criativos e na criação de desenhos mais elaborados 
e ricos em detalhes.

Kati Usui da Silva, EMEF São Francisco de Assis

O Projeto despertou o gosto pela leitura através das diferentes obras literá-
rias e trouxe emoções para os alunos, tornando os momentos agradáveis e 
prazerosos. Para a sala de aula, trouxe a importância de refletirmos sobre as 
nossas memórias juntamente com a participação das famílias.

Cláudia Porto Alegre, EMEF São Francisco de Assis

O Projeto auxiliou na motivação dos alunos, pois estes demonstram alegria 
em poder relatar as histórias de vida das pessoas.

Magda Ramos, EMEF José Carlos Ferreira

As atividades partem de combinações e deixam claro aos alunos qual é o seu 
objetivo.

Serli Teresinha Peixoto, EMEF José Carlos Ferreira

O Projeto resgatou a união da turma; todos precisam cooperar e pensar jun-
tos para que o sucesso de todos seja alcançado.

Josecler Schuttz Wittizorecki e Maribel Salgado Brasil, EMEF Darcy Berbigier

É um projeto agregador de conhecimentos significativos para a vida, que 
proporcionou a ampliação e o enriquecimento do vocabulário, com trocas de 
experiências marcantes e visando a valorização do outro.

Maria José Boneberg, EMEF Darcy Berbigier

O entusiasmo e a participação dos alunos me emocionaram muito.

Margarete Darski Battochia, EMEF Inácio de Quadros

O Projeto Memória Local, desenvolvido na escola, fez com que os alunos va-
lorizassem histórias vivenciadas e relatadas por outras pessoas, trazendo-
lhes a capacidade de ouvir, compreender e produzir suas próprias histórias. 

Fabiana Cardoso, EMEF Santa Rita de Cássia

Este projeto tem uma responsabilidade social: resgata a cultura da comu-
nidade. Também desenvolve habilidades de leitura e escrita, criando assim 
uma identidade para cada cidadão. O Projeto Memória Local retrata o ontem 
para valorizar o presente.

Rita Denise, Supervisora Escolar

Esta revista é de importante valor, pois res-
gata nossas mais profundas memórias, en-
riquecendo o passado de pessoas simples, 
mas que fizeram a diferença. 

Claudia de Borba Alves, EMEF Breno Guimarães

12
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A professora Margareth, como gosta de ser chamada Alvaci 
Margareth Tolotti Silveira, foi professora e secretária de uma 
mesma escola por 34 anos. Vaidosa, contou que ouvia Beatles, 
usava calça Lee de cintura baixa, roupas coloridas, como era 
moda na época. Lembrou-se também dos tempos de infância, 
como contaram as crianças que a entrevistaram:de outros tempos

argaret é uma professora muito bonita. Loira, elegante, 
de olhos azuis, cabelo chanel e um sorriso encantador. 

Sorriso que nasceu de uma família unida, de um pai carinhoso, de 
uma mãe professora e de um irmão protetor em uma cidadezinha 
chamada Butiá no interior do nosso estado.

Alvaci Margaret Tolotti Silveira cresceu brincando nas ruas calmas 
de sua cidade. Sua infância foi maravilhosa. Na época, não havia 
tanto conforto e nem tanta violência como nos dias de hoje.

Bonecas, cinco marias, sapata, passeio de bicicleta faziam par-
te das suas brincadeiras. Adorava recortar bonecas de revistas 
e dar aulas para elas, bem como confeccionava suas roupinhas.                     
E também tinha um jogo de encaixe bem conhecido, o Lig-lig. 
Mas havia algo de que tinha medo de brincar: perna de pau! Não 
queria cair e nem se machucar! (...)

17



Diferente de Margareth, Maria Irene Wandam 
Martins nasceu na capital, Porto Alegre, e foi 
criada de outra maneira. Precisou parar de es-
tudar na 7ª série, mas em 2008, aos 57 anos, 
matriculou-se na EJA. Contou para os meninos 
como os pais eram mais severos naqueles tem-
pos. Vejam o que eles contam:

eus pais sempre foram rígidos na educa-
ção dos filhos. Nunca foi maltratada, mas 

quando nova sofria repressão do pai e não po-
dia reclamar. Seus pais sempre foram severos 
na educação dos filhos; até completarem 15/16 
anos, não saíam sozinhos, pois os pais os leva-
vam e buscavam nos passeios e na escola.

19

Cláudia Tobolski Didio contou que 
era tímida, ficava vermelha por 
qualquer motivo. De pernas tortas, 
precisou usar botas ortopédicas, 
e só as tirava no recreio quando 
brincava com as amigas de cercar 
o guri mais bonito da escola e pedir 
que ele dissesse quem era a menina 
mais bonita. Como participar usan-
do as botas?! Mas também se lem-
brou da severidade de seus pais:

  as sua vida não era só alegria. Ela 
lembra que uma vez foi com seu pai e 

seu irmão à missa. Seu pai recomendou que eles 
não conversassem, mas, adivinha só, durante a 
missa, os dois encontraram sua prima, que queria 
pousar na casa da Cláudia.

Ela e seu irmão foram pedir ao pai se podia, e 
quando chegaram em casa  apanharam tanto que 
ficaram com as pernas todas marcadas e roxas.

No outro dia, o pai fez Cláudia ir à escola de saia 
e seu irmão de bermuda. Eles ficaram tão enver-
gonhados que mentiram para os colegas que ti-
nham caído do muro.

18
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A professora Helena Silva Porawski contou que nasceu 
em Rio Pardo e teve uma infância bastante divertida, 
com muitas brincadeiras. Também, tinha dezesseis ir-
mãos e muitos amigos! Jogavam bolitas, petecas e brin-
cavam de boneca. Lembra-se dessa boneca com carinho, 
presente de uma tia: era uma caixa grande, com uma 
linda boneca, que muito agradou a ela e a suas irmãs.

Com tantos irmãos e amigos, as travessuras eram muitas! 
Vejam o que relataram os alunos que a entrevistaram:

ona Helena iniciou seus estudos em Rio Pardo e 
terminou no Instituto Estadual de Educação Gomes 

Jardim, na época o primeiro Ginásio de Guaíba. Aluna de-
dicada aos estudos, aproveitava o retorno para casa para 
brincar com as colegas. Um dia, ela e seus amigos avista-
ram um tamanco velho na rua e começaram a arremessá-
lo com o pé. Na vez dela, acertou a vidraça da casa de um 
farmacêutico e quebrou-a. Ela teve que contar para o seu 
pai, pois precisava pagar o prejuízo. Esse fato lhe causou 
bastante preocupação, e ela nunca mais esqueceu.

de travessuras



Divertida foi a lembrança de José Abreu Silveira, o seu Zé, me-
nino muito travesso e nascido em Guaíba, quando contou de 
seu tempo de escola:

ega-pega! Salve-se quem puder!

Essa era a brincadeira preferida durante o recreio: o pega-
pega. Até porque ninguém tinha bola de futebol para poder jo-
gar. Assim mesmo, todos se divertiam muito. Porém, num belo dia, 
como de costume, o menino Zé e seus coleguinhas saíram corren-
do para brincar de pega-pega, é claro e, de repente... paft! Tibum!

Não foi uma bomba ou um mergulho no arroio. Foi um menino 
caindo do barranco e quebrando o nariz. No outro dia, os pais da 
criança foram até a escola saber o que tinha acontecido. E adivi-
nha quem levou a culpa?

– É claro que foi ele.

– Ele quem? O Gabriel?

– Não, deve ter sido o Zé.

E foi assim que toda a culpa pela queda do menino ficou sendo do 
Zé. Mesmo ele nem estando por perto naquela hora.

22 23



Djalmo Moraes Alencastro contou que nasceu em Tapes e 
teve uma infância muito boa, ele e seus 7 irmãos. A família 
era grande e unida.

Relatou que sua vida escolar foi curta, estudou só até a 4ª 
série. Lembra-se de que precisava caminhar uma hora a pé 
até o local onde ficava a escola e que os alunos que “ba-
gunçavam” ficavam de castigo, ajoelhados no pedregulho.

Hoje seu Djalmo gosta muito de pescar e contou uma de 
suas histórias de pescador:

tualmente ao lado da esposa, das filhas e do neto 
César, usufrui de sua aposentadoria de forma alegre, 

fazendo o que mais gosta, que é pescar. Seu Djalmo tem 
muitas histórias de pescador em sua trajetória. Uma delas 
foi quando pescou uma traíra que havia engolido a metade 
do corpo do mussum e, quando puxou o anzol, a traíra caiu 
e ficou somente a metade do mussum. Outra vez, no verão, 
foi pescar com linha e anzol e pescou um jacaré, que pulou, 
remexeu e foi embora. Só ficou o susto!

24

de pescadores
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Outro que também gosta muito de uma pescaria é o Sr. Manoel Luís Reis. 
Menino muito feliz, estudava na escola Almirante Barroso, que ficava na 
Ilha da Pintada, onde nasceu. Na infância, gostava de jogar bolinha de 
gude, pião, futebol e, desde essa época, já gostava de pescar:

oje Seu Manoel está com 78 anos e leva uma vida tranquila de apo-
sentado com sua companheira, que se chama Rita.

Tem um barco de pesca, onde passa horas fazendo o que mais gosta, que 
é pescar. Ele também tem um estabelecimento comercial junto à sua casa, 
onde vende peixes, doces e salgados.

Os pescadores sempre o procuram quando precisam realizar alguma ativi-
dade relacionada à pesca.

Seu Manoel é muito conhecido e respeitado pela comunidade, participa de 
todas as atividades quando é solicitado.

26 27



Elizabeth Schineider Boschi, 
que tem nome de rainha, como 
queria seu pai, em referência 
à cultura europeia, contou 
como conheceu o marido:

adolescência foi bastante “normal”, estudava, tinha mui-
tas amigas, sonhava com o tão esperado príncipe encan-

tado. Participava do grupo de jovens da igreja, e tudo isso lhe 
traz muitas recordações, algumas boas e outras nem tão boas 
assim. (...) A vida foi seguindo seu rumo e, num desses acasos do 
destino, ou melhor, em uma armação do destino, ela foi a uma 
festa com as amigas no Sertão Santana e imaginem que lá en-
controu seu príncipe encantado tão esperado! Ele com certeza 
tornou-se seu marido, e tiveram um lindo filho, que hoje tem 
27 anos, já é casado e tem orgulho dos pais, que são casados há 
trinta anos. Isto realmente é para se ter orgulho.

2928
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Jair Antônio dos Santos, filho de um ferroviário 
e de uma dona de casa, contou que estudou em 
um colégio de freiras e que era um ótimo can-
tor! Ele também fez questão de relatar, em sua 
entrevista, como conheceu sua esposa. É o que 
contam os meninos:

o sair do serviço militar,  aos 19 anos, re-
solveu vir morar no município de Guaíba. 

Como tinha vários amigos, reuniam-se e iam 
sempre ao cinema. Assistiam a um filme e já pas-
savam para outro, era muito divertido!!! Ele logo 
começou a trabalhar na fábrica de papel Celupa 
e lá conheceu Irene, pois a fábrica contratava, e 
contrata até hoje, mulheres para trabalhar. Foi 
assim que o jovem Jair Antônio dos Santos co-
nheceu sua futura esposa.

30
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Maria Elisete Pacheco Von Mihler, ou Zete, como é chamada, era 
filha de um caminhoneiro que tocava gaita e, sempre que saía em 
viagens longas, levava-a com ele. Contou que mora em Guaíba 
desde pequena e que naquele tempo a escola era bem diferente: 
não havia lousa e sua professora, Selma, passava as lições em 
uma janela verde. Também se lembrou de que, ainda menor de 
idade, pegava o carro do pai para dar umas voltas com as amigas 
e muitas vezes precisou fugir da polícia! Mas quis também rela-
tar como conheceu o marido:

m sua juventude, saía com seus amigos para se divertir nos 
bailes, frequentava a boate do Itapuí e o clube da Celupa.

Foi nos bailes que Zete conheceu o seu marido, Sérgio Cleomar, 
com ajuda de sua irmã. Elas combinaram que sua irmã iria dar 
uma voltinha para mostrar para o rapaz que elas já estavam no 
local. E assim se apaixonaram, casaram-se, tiveram dois lindos 
filhos, Cassiano e Guilherme, lembrando que, como sua mãe, Zete 
escolheu o nome dos meninos, que eles estudaram e se formaram 
na Escola RGS.

33



Sílvia Isabel Bica Antunes, filha única, brincou muito 
sozinha e demorou a aprender a dividir seus brinquedos. 
Temia que os outros os entregassem. Entrou para a es-
cola aos 7 anos, e sua professora tornou-se sua amiga, 
sendo quem mais tarde fez seu vestido de casamento. 
Ela contou como foi que conheceu seu Adão:

a adolescência, adorava ir a bailes com seus pais. 
Recorda-se que, aos domingos, as famílias que 

moravam na colônia se reuniam e se divertiam ao som de 
boas músicas. E foi lá que, com 12 anos, conheceu Adão, 
que após alguns anos tornou-se o seu marido.

Por morar no interior, teve uma festa de casamento bem 
tradicional, onde toda a vizinhança foi convidada e até 
arroz foi jogado nos noivos pelos padrinhos. Quando se 
casou, Dona Sílvia tinha 21 anos, e a partir daquele dia a 
sua felicidade foi completa, pois, com o tempo, Deus lhe 
abençoou com quatro lindos filhos.
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Elma Teresinha da Silva Machado e seu irmão eram grandes 
companheiros, dividiam a infância entre a escola e o trabalho, 
para ajudar seus pais. Num turno, ela era uma aluna aplicada, 
encantada com as professoras e com os estudos. Adorava a 
hora do recreio da escola, pois era onde costumava brincar 
de passar anel, pular corda e outras brincadeiras da época. 
Lembra-se de que ela e seu irmão tinham que levar seus ta-
manquinhos dentro de uma sacola para ir para a escola e, 
mesmo de pés descalços e tendo de lavar nas poças geladas 
do inverno, ela nunca se desmotivou do desejo de aprender. 
Recorda com muita emoção de sua primeira comunhão, oca-
sião em que ganhou um lindo sapatinho branquinho com um 
tope brilhante de sua professora Odete.

Vejam o que ela falou de sua infância:

uando não estavam na escola, os irmãos costumavam 
trabalhar retirando areia do rio e peneirando para ven-

der e auxiliar na renda da família. Esse trabalho era árduo, pois 
tinham que pegar a canoa, ir até o meio do rio, pegar a areia e 
peneirá-la, para depois vender. E, quando não estavam pegando 
areia, juntavam lenha para levar para casa para a mãe. Houve 
até um dia em que um homem os assustou, porque achava que 
eles estavam fazendo traquinagem, mas, ao perceber o que real-
mente faziam, parou de xingá-los.

O pouco dinheiro que Elma e seu irmão recebiam pelo trabalho, 
levavam para casa, e de seus pais ganhavam uma gorjeta para 
fazerem o que mais gostavam, que era ir ao cinema da cidade. A 
ida ao cinema era sempre carregada de emoções, pois morriam 
de medo de encontrar monstros e fantasmas no caminho, mas a 
melhor parte veio no dia em que seu pai pediu para que o primo 
de Elma, que vinha lhe visitar, fosse acompanhá-los ao cinema.
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José Aurélio Souza Canut nasceu em Formigueiro, em um 
sítio, e quando criança confeccionava seus próprios brin-
quedos. Brincava muito, principalmente nas árvores, pulan-
do entre elas, imitando os bugios da região. Um dia caiu de 
uma delas em cima de uma planta cheia de espinhos!

Mas lembrou-se também de momentos mais duros de sua 
vida:

lgum tempo depois, quando José já era um jovem rapaz 
e as brincadeiras já haviam ficado de lado, conheceu a 

também jovem Cedolina, ou melhor, Elaine, como gosta de 
ser chamada. Namoraram durante cinco anos, quando José 
Aurélio tomou coragem e pediu a mão da moça em casamen-
to. Casaram e ficaram morando em uma casinha perto dos 
pais de José, ainda no sítio.

O tempo foi passando e o casal viu a necessidade de viver em 
outro lugar. Foi aí que receberam, por telefone, uma proposta 
de trabalho e casa na zona rural da capital. Pensaram na pro-
posta alguns dias e então resolveram partir, levando do lugar 
onde moravam pouca coisa, apenas o que coube na caminho-
nete cedida pela prefeitura e as lembranças da infância e da 
família. O jovem casal não conhecia nada além da cidade de 
Formigueiro, e o motorista que os acompanhava pouca coi-
sa mais. Com isso, em vez de chegarem à zona rural de Porto 
Alegre, foram parar na cidade de Cidreira. Com pouco dinheiro 
e muitas dúvidas, voltaram e, com informações mais precisas, 
rumaram na direção correta. Desta vez chegaram ao destino 
pretendido, mas já era tarde: a casa e o emprego já haviam 
sido ocupados.

Mas como a amizade é muito importante na vida das pessoas, 
José e Elaine receberam abrigo de uma pessoa amiga, que lhes 
ofereceu moradia, e por lá ficaram dois anos.
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A professora Loiva Teresinha Flores, profes-
sora de quase todos os entrevistadores, hoje 
é muito feliz com o que faz e espera aposen-
tar-se em breve para morar em uma praia. 
Contou que nasceu e cresceu em Guaíba e 
falou de tempos difíceis:

oiva teve uma infância difícil, mas nunca 
deixou de sonhar. Não tinha brinquedos, 

mas  gostava de brincar de pega-pega, escon-
de-esconde e pular corda.

Frequentou a escola, mas não tem muitas lem-
branças desse tempo. Tem como lembrança da 
adolescência as festas familiares, único meio 
de divertimento de sua época, pois não costu-
mava frequentar bailes.
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Mari Terezinha Cassabone, uma verdadeira ba-
talhadora, como definiram os alunos que a en-
trevistaram, também é de Guaíba e trabalha 
como auxiliar de serviços gerais em uma escola. 
Dedica seu tempo livre a bordar, costurar, trico-
tar, sempre tendo novidades para suas fregue-
sas. Orgulha-se de ter conseguido, com muito 
esforço, adquirir sua casa própria, principalmen-
te quando se lembra de sua infância difícil:

42

eresinha teve uma infância difícil, sem 
brinquedos, usava a imaginação. Subia em 

árvores, coisas de moleque, como ela mesma con-
tou, vivia de castigo; devido às brincadeiras arris-
cadas, chegou até a quebrar o braço numa dessas 
aventuras.
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Nelson Francisco dos Santos, funcionário dos correios, 
também trabalha como agente solidário, presidente da 
Ong Posso. Considera o atual momento o melhor de sua 
vida. Principalmente quando relata sua história. Ele con-
tou que teve muitos irmãos, mas foi separado deles de-
vido à separação de seus pais:

elson teve uma infância difícil, pois ficou durante 
sete anos em um orfanato, onde sentia muita falta 

de seus pais.

Ele lembra que passou frio, fome e sentia muita tristeza. As 
pessoas que eram responsáveis pelas crianças do orfanato 
perceberam isso e procuraram alegrar a vida dos meninos 
encontrando padrinhos para eles. O menino Nelson estava 
sempre sério e por isso foi o último a conseguir um padri-
nho;  isso ficou marcado em seu coração.

Trabalhou muito em sua adolescência. Começou aos 14 
anos e, como não tinha uma profissão definida, fazia de 
tudo um pouco: capinava as calçadas, era auxiliar de pe-
dreiro e o que mais aparecesse.
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Terezinha Eloá Vicente Fallavena, 
menina mimosa que recebeu esse 
nome do pai, morava no bairro 
Passo das Pitangas, e era dessa 
fruta que mais gostava! Apesar 
das dificuldades pelas quais pas-
sou, tem boas lembranças:

Terezinha ajudava muito nas lidas da casa e nos traba-
lhos na roça, e, por não conseguir se concentrar, pen-

sando sempre no que tinha que fazer em casa, estudou somen-
te até o terceiro ano, numa escola chamada Alto Alegre.

A escola ficava bem no alto, muito longe de sua casa, e, para 
chegar até a escola, Terezinha caminhava por uma hora e meia, 
e o único meio de transporte que havia na época era charrete.

Quando fez 15 anos, como sua família era muito humilde e não 
podia fazer uma festa, seu pai lhe deu de presente um rádio. 
Com esse radinho, ela e seus amigos divertiam-se escutando 
músicas sertanejas e dançando no terreiro de sua casa.

Sua adolescência foi muito boa: além de se divertir em casa, 
nos finais de semana, mesmo tendo trabalhado na roça duran-
te a semana, tinha disposição para ir, junto com suas amigas, 
aos bailes e festas da comunidade.
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Valdivino Rodrigues da Silva nasceu em 
um sítio na região de Guaíba e também 
adorava confeccionar seus brinquedos. 
Hoje professor, conta com muito orgulho 
das dificuldades que enfrentou:

or volta dos 6 anos de idade, Valdivino já 
ajudava seus pais trabalhando na lavoura, 

plantando milho, batata-doce, entre outros produ-
tos. Seu maior sonho era ir para a escola, onde en-
trou aos 7 anos. Sua professora chamava-se Lurdes 
Dadalt, mas Valdivino acabou quebrando um braço 
e afastou-se da escola por algum tempo. Sua mãe 
só teve condições de rematriculá-lo aos 12 anos, 
pois a sua família estava passando por sérias difi-
culdades financeiras.

Nessa época, Valdivino estava no 2º ano primário e 
já sabia ler, escrever e fazer cálculos matemáticos.

Seus pais ficavam orgulhosos de ter um filho tão 
inteligente, que os auxiliava na lavoura e estava 
sempre de bem com a vida! 

Depois de alguns anos de muita dedicação na esco-
la, com excelentes notas e muitos elogios por parte 
dos professores, Valdivino recebeu uma proposta 
irrecusável de emprego, que mudaria sua vida; teria 
sua carteira assinada e seria a melhor profissão do 
mundo: professor, o que Valdivino sempre sonhou!
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A pelotense Marlene Lemos Lucas mora no bairro Pedras 
Brancas – de que gosta muito – há trinta anos, entre idas e 
vindas de sua cidade natal. Tem muitos amigos e trabalha 
na escola dos meninos que a entrevistaram há mais vinte 
anos. Emociona-se sempre que é reconhecida na rua por 
um ex-aluno da escola. Diz que gosta de ser lembrada! Seu 
sonho, confessa, era ser advogada. Contou muitas lembran-
ças na entrevista: 

ua família era composta por oito pessoas: o pai, o senhor 
Antônio Lucas, a mãe, dona Olga Lemos, e os seis filhos.

Ela teve uma infância muito boa. Gostava de brincar de ca-
sinha e de bonecas, mas preferia brincar sozinha. Com seus 
irmãos e colegas, brincava de esconde-esconde, pega-pega e 
outras brincadeiras daquela época.

Lembra com saudades das comidas gostosas que sua mãe 
preparava. Gostava de feijão, arroz, guisado e doce de pêsse-
go de sobremesa.

Estudou em uma escola pequena perto de sua casa. Sua ma-
téria preferida era Língua Portuguesa. Os professores e os 
colegas eram legais. Naquela época, não tinha merenda na 
escola, nem banheiro.
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A antiga merendeira de muitas escolas em 
Guaíba, que também já trabalhou em um cartó-
rio de registro civil, chama-se Naura Teresinha 
Andrioti Machado. Hoje aposentada, ainda faz 
lanches em um barzinho numa dessas escolas. 
Ela também guarda boas recordações:

á cinquenta e nove anos, numa cida-
de chamada Bom Retiro, nasceu uma 

linda menina chamada Naura Teresinha. Sua 
chegada a este mundo causou muita alegria 
para seus pais e irmãos.

Quando criança, era muito brincalhona; gos-
tava principalmente de participar de brin-
cadeiras cantadas de roda, quando tinha a 
companhia de seus sete irmãos e de seus pri-
mos. Nessa época, tudo era muito simples em 
sua casa, e os seus brinquedos eram constru-
ídos com diversos materiais, como bonecas 
de pano ou carrinhos de madeira.
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Nascida em Guaíba, Rose Mara 
Bitencourt de Souza sonha em 
ser professora e atualmente cursa 
Pedagogia. Enquanto espera por 
uma oportunidade de ver seu sonho 
realizado, trabalha como vendedo-
ra do Bazar Detudo. Mas Rose teve 
uma vida bem diferente, pois pas-
sou sua infância no circo:

infância de Rose foi muito alegre e diferente porque, 
além de andar de bicicleta, jogar bola e fazer muitas 

amizades, suas brincadeiras eram relacionadas às ativida-
des circenses. Sim! Nossa querida entrevistada tinha seus 
pés no picadeiro do Circo Rolândia, de seus pais, Antônio de 
Souza e Elisamara. Esta experiência, segundo ela, foi muito 
gratificante, uma vez que o valor do trabalho e o respeito 
às pessoas foram ideais passados desde cedo.

Ainda no circo, a entrevistada teve sua primeira participa-
ção no espetáculo como a Palhaça Pipoca, a mascote no 
quesito palhaçadas. Mas sua habilidade não se limitava so-
mente a essa apresentação: logo ela passou a treinar com 
tochas de fogo, o que acabou lhe causando uma pequena 
queimadura no braço. Mas, como dizem por aí, “o show não 
pode acabar”, por isso não houve desistência, e logo surgiu 
sua mais nova criação artística, chamada “Mulher Vulcão”.

Seus pais também faziam apresentações. A mãe andava no 
monociclo, e o pai cantava e apresentava os espetáculos. 
Atualmente, seus pais têm um instituto de beleza, mas ain-
da continuam a vida de artistas, cantando.
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Laudelino Maciel nasceu em Santiago, Rio Grande do Sul, durante a 
Segunda Guerra Mundial, tempos muito difíceis, segundo sua lembrança. 
As brincadeiras eram muitas, mas sempre com brinquedos que ele mesmo 
fazia: cavalinho e boizinho, feitos de madeira. Mas o jogo de bola como 
os meninos jogam hoje sempre existiu, e ele também gostava muito. Hoje 
é aposentado e mora em um sítio perto da escola dos meninos que o 
entrevistaram. Conta que, quando veio para esses lados, não havia luz 
elétrica, asfalto, ônibus ou água encanada. Lembrou com afeto dos tem-
pos de escola:

 studou na Escola Caracol, num lugar muito bonito, no alto da serra, 
cheio de matos, onde só havia a escola, a igreja, o armazém, e as casas 

ficavam bem longe umas das outras. Naquela época, os pais colocavam os 
filhos na escola só até aprenderem a ler, escrever e fazer contas. Depois tira-
vam da escola para trabalhar a roça. Por isso, hoje ele dá muita importância 
para o estudo, dizendo que a escola é o lugar que forma o cidadão. 

A coisa que ele mais gostava na escola era estudar matemática para fazer 
contas. Lembra emocionado e com saudades de seu melhor amigo de infân-
cia nos tempos da escola, o colega Sadi. Diz que nunca mais viu esse amigo 
porque se mudou de Santiago em 1966, vindo para Pedras Brancas.

de escola
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A professora Maria Izabel Couto Winkler contou com tanta alegria 
sua infância, seus tempos de escola, seus sonhos, que sua história foi 
contada em versos pela turma que a entrevistou:

Bela Belinha

Em sua vida já teve tristezas

E um acidente marcante

Além da cirurgia de apêndice

Na Alemanha distante.

Belinha tão quieta e calma

Tinha um motivo para isto

Resolveu dedicar-se à religião

E uniu-se com Jesus Cristo.

Já viajou por vários lugares

Itália, França, Suíça, Portugal

Mas acaba sempre voltando

Pra sua cidade natal.

Sua vida profissional

A uma escola é dedicada

Há 29 anos

Que por todos é amada.

Seu porto seguro é sua família

Mãe, pai, dois irmãos,

E seus afilhadinhos

Que são muito bonitinhos.

Com tanto amor no coração

Tem amigos pra valer

E diz pra todo mundo

Que vale a pena viver!!!

a cidade de Guaíba

Numa época de pouca poluição

Nasce Maria Izabel

Menina de bom coração.

Criança doce e quieta

De Belinha era chamada

Para sua mãe e seu pai

Uma filha abençoada.

Quando pequena, jogava 

vôlei e cinco Marias

E brincava de boneca

Que era para ela

Sua brincadeira predileta.

Estudava, estudava

Para nunca rodar

Pois seu maior medo

Era notas vermelhas tirar.

Na sua adolescência

Seu interesse não era bailar

Não gostava de festas

Em casa preferia ficar.

Estudou para ser professora

De uma matéria fantástica

Então Maria Izabel

Virou professora de matemática.
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Teresinha Maria Bonacina, professora risonha, uma 
mulher feliz. Assim ela é descrita pelos alunos que 
ouviram o seu depoimento. Não nasceu em Guaíba, 
veio para esta cidade quando se casou e lembra-se de 
um tempo do qual tem saudades:

cidade de Guaíba era muito tranquila. As pesso-
as vinham para veranear nas praias. Não existia 

muitas violências e nem crime. Quando as vilas come-
çaram a surgir é que a violência começou a aparecer. 
Hoje é melhor que ontem porque se tem o conforto, 
pois, quando era pequena, não se tinha nem a luz elé-
trica. Mas hoje tem a poluição que não havia antes.
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Vera Suzana da Silva Rangel sem-
pre morou em Guaíba; no começo, 
no bairro Iolanda, e depois mudou-
se para o bairro Jardim do Lago, 
sendo uma das primeiras morado-
ras. Contou para todos como sente 
saudades desse tempo:

era nasceu e cresceu na cidade de Guaíba. Passou sua infância no 
bairro Vila Iolanda, que naquela época mais parecia a zona rural da 

cidade, de tão calmo e tranquilo que era. 

Quando pequena, gostava de brincar, de pés descalços, em um córrego 
de águas limpas e cristalinas que passava próximo à casa e onde muitas 
famílias lavavam roupa. Esse córrego vinha de uma chácara que ficava 
próximo às residências.

Também gostava de brincar de taco e arquinho (rodinha empurrada com 
arame) no meio da rua, subir em árvores, jogar bolita, cinco marias, andar 
com pés de lata e carrinho de rolimã. Era uma verdadeira moleca, muito 
sapeca. (...)  

Ela foi uma das primeiras moradoras do Bairro Jardim dos Lagos, onde se 
localiza nossa escola. Mudou-se para o bairro porque seu esposo traba-
lhava em obras, veio construir uma casa e gostou muito do lugar, com-
prando depois um terreno no novo bairro. Até então eles moravam, já fazia 
treze anos, no pátio da sogra. 

Apesar de ser nos fundos da casa da sogra, sua casa era muito arrumadi-
nha e bonitinha, por isso, ao mudar-se, ela chorou muito.

Na antiga moradia, as crianças não tinham muita liberdade para brincar. 
Até umas 5 horas da tarde, elas ficavam à vontade; depois desse horário, 
seu cunhado chegava do trabalho e implicava com as brincadeiras das 
crianças, colocava o pé para elas não passarem de bicicleta...

Aos poucos ela foi se acostumando com o novo bairro e com a nova casa. 
Seus filhos tinham mais liberdade para brincar, podiam até brincar nas 
ruas calmas e tranquilas, fazer novas amizades.

As transformações do novo bairro
Nos últimos dez anos, o nosso bairro cresceu muito. Foi inaugurada a es-
cola, vários armazéns, uma farmácia, ferragem, madeireira... O número de 
casas não para de aumentar, o que é muito bom. 

Antes, as pessoas tinham que sair do bairro para comprar no centro, para 
conseguir melhores preços; agora não, no bairro já tem mercado grande, 
concorrência, então já se consegue preços melhores.

Apesar de estar crescendo, o bairro mantém as características de interior: 
os vizinhos se conhecem, as crianças continuam brincando na rua.
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Sentir primeiro, pensar depois
Perdoar primeiro, julgar depois
Amar primeiro, educar depois
Esquecer primeiro, aprender depois

Libertar primeiro, ensinar depois
Alimentar primeiro, cantar depois

Possuir primeiro, contemplar depois
Agir primeiro, julgar depois

Navegar primeiro, aportar depois
Viver primeiro, morrer depois

Mário Quintana
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