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Álbum de retratos
Jorge Fernando dos Santos

Havia um velho baú
no quarto da tia Lu
No velho baú havia
um álbum de fotografias.
Vô Gusmão, o bigodudo,
era gordo e meio surdo.
Já o vô Durval
era magro feito um pau.
A tia Maria Stela
é a tal que é tagarela.
Minha tia-avó Lourdinha
tinha cara de fuinha.
Olha só a Beatriz!
Ela é a tia que foi miss.
O meu primo Juliano
posa ao lado do piano.
A mamãe, recém-casada,
num sofá está sentada.
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Valores da nossa terra

Caro leitor,

“... Para mim, este livro vale mais que uma joia. Uma joia a gente compra, e este livro
não tem valor que pague. A dedicação dos professores da escola, o carinho dos alunos
não tem preço. É a minha história é a minha vida...”

Esta é a segunda publicação da revista Histórias de Eiras e
Beiras, Memórias de Guaíba. Assim como a primeira, esta
também traz as histórias de pessoas que vivem na cidade
de Guaíba.

Sr. Laudelino Maciel, depoente da EMEF José Carlos Ferreira no ano de 2011

A história de vida de uma pessoa e suas memórias são únicas, são joias preciosas que ficam
guardadas no seu coração. Quando relatadas, encantam quem as escuta e enchem de emoção os seus autores, que se sentem valorizados em contar um pouquinho da própria vida.
A revista Histórias de Eiras e Beiras II, mais Memórias de Guaíba, apresenta um pouco mais
dessas joias que temos em nossa cidade. Joias que envolvem os alunos e professores, criando um laço de afeto entre depoente e escola que jamais se desfaz, proporcionando uma
troca de saberes em que o aluno conhece um passado, uma história que não está nos livros,
e sim na vida de pessoas simples, e quem conta a sua história tem a oportunidade de revivêla, de ressignificá-la.
Desde 2009, contamos com a parceria do Museu da Pessoa e do Instituto Avisa Lá, através
da Fundação Toyota do Brasil, com o Projeto Memória Local, que, neste ano, patrocinou o
nosso sonho de fazer uma segunda edição da revista Eiras e Beiras, com novas histórias,
que encantam, emocionam, demonstrando quanto as crianças se envolveram e cresceram
no seu aprendizado, trazendo belos textos e desenhos criativos, que mostram o trabalho
dedicado do professor.
Com o Projeto Memória Local, no ano de 2012, envolvemos: 30 professores da Rede Municipal de Educação, 756 alunos e 28 depoentes, que contaram um pouco de sua vida e do
bairro em que moram. Contribuíram para uma bela revista, que servirá de instrumento de
trabalho para o próximo ano, assim como a revista de 2011, que foi muito valorizada pela
comunidade e trabalhada na escola pelos professores dos anos iniciais e também nos anos
finais, em que foi realizado um trabalho interdisciplinar, conhecendo o projeto e contribuindo para o seu crescimento.

Estas histórias foram contadas aos alunos dos quartos anos
das escolas da cidade, que participaram do Projeto Memória
Local.
Mas por que contar as histórias dessas pessoas?
Contar a história de um povo é valorizar sua identidade, sua
história, conhecer e compreender o lugar onde as pessoas
moram, afinal ele é feito por elas.
Agradecemos a todos os envolvidos no projeto – entrevistados, alunos, professores, supervisores, equipe técnica, secretária de Educação, Fundação Toyota e Ministério da Cultura
–, que possibilitaram que mais estas histórias possam ser
agora compartilhadas também com você, leitor.
Boa leitura!
O Projeto Memória Local na Escola tem como objetivo valorizar a história de pessoas da comunidade em que é desenvolvido. Por meio de entrevistas realizadas pelos alunos das
escolas participantes do projeto com moradores da comunidade, busca conhecer a história de vida das pessoas e construir a memória coletiva do local.

É nossa proposta dar continuidade ao trabalho em 2013, pois a partir do Projeto Memória
Local incluímos o conteúdo “Memória” no nosso currículo dos anos iniciais, pois acreditamos na importância desse trabalho na formação dos nossos alunos, tornando-os cidadãos
capazes de reconhecer o valor das pessoas e das suas histórias.
Lúcia Polanczyk
Secretária Municipal de Educação
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Muitas Leituras...
Ao longo do ano, durante o desenvolvimento do projeto, as professoras realizaram muitas leituras para
os alunos. São livros de memórias de pessoas de diferentes lugares do mundo, de diferentes épocas, diferentes profissões, diferentes experiências, diferentes
pontos de vista.
Mergulhados nas experiências dessas pessoas que os
meninos não conhecem (pelo menos pessoalmente!),
eles tiveram acesso a outras épocas, outros lugares,
outros costumes.
Por meio dessas histórias, ampliaram seu olhar para
construir um bom roteiro de perguntas para o entrevistado que escolheram.
Ouvindo seu entrevistado, relacionaram o que ele
contou com o lugar onde moram, com a realidade
que conhecem e também com outras que conheceram por meio dessas leituras. Imaginaram como são
esses lugares, como viveram essas pessoas, suas brincadeiras, suas histórias, e desenharam.
E foi por meio das leituras e das conversas que tiveram em sala de aula com suas professoras sobre esses personagens, sobre como os autores experientes
escreveram essas histórias, que produziram coletivamente o texto que contará para outras pessoas, da
forma mais bela, a história de mais um personagem.
Um relato que transmita aos leitores todas as experiências contadas pelo entrevistado, suas emoções,
suas aventuras.
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Muitas
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Ideia parecida teve Loiva Jussara Monteiro Tolotti, que, como
contaram os alunos da EMEF Maximo Laviaguerre, em seu primeiro
dia de aula ficou “na frente da casa, de banho tomado, caderninho,
lápis e borracha na mão, com seu uniforme: um guarda-pó branco,
com um laço de tafetá bem lindo, prontinha, esperando a hora de
ir para a escola”.
Loiva nasceu em Barão do Triunfo e estudou na Escola Almirante
Barroso, onde começou a “amar” a profissão de professora. Ajudava nas tarefas da escola, esperando o ônibus com a merenda, que
vinha de Guaíba. Como só havia uma merendeira, ajudava a cortar
o pão e entregá-lo aos alunos em uma grande peneira. À noitinha
fazia seu “tema de casa” à luz de velas ou de lampião, pois em sua
casa não tinha luz elétrica. Uma das coisas que a menina Loiva mais
gostava de fazer, depois de ajudar sua mãe nos afazeres da casa, era
brincar com a bruxinha de pano que sua avó fez. Ela tinha até anel,
feito com envelopes de Sonrisal, um remedinho com a embalagem
brilhante. É por isso que hoje ela gosta tanto de usar anéis.

Avó Luíza tinha uns 11 ou 12 anos quando isso que eu vou contar
aconteceu. Ela morava numa cidadezinha chamada Cruz Alta, lá
no interior do Rio Grande do Sul.
(...)
Um dia, ela teve a ideia de criar um atalho pelo meio do pasto.
Pulou a cerca e foi caminhando, de mansinho, bem perto dos bois
e das vacas. E do touro.
Você já deve ter ouvido falar que touros não gostam de vermelho.
Parece que nem é verdade, mas a tradição continua. (...)

Passado muito tempo, Loiva tornou-se professora. Logo no início
de sua carreira não havia ônibus ou carro que passasse perto da
escola; alunos e professores pegavam carona de caminhão para
chegar, e ela relembrou para a turma uma de suas aventuras dessa
época. Que susto!

Nem bem tinha dado uns passos ao lado da boiada ouviu um barulho esquisito... Parecia um bicho bufando. Um bicho grande escavando o chão com a pata e bufando pelas narinas. Parecia nada:
era o touro, cada vez mais irritado e pronto para correr atrás dela!
A avó Luísa saiu numa carreira. Estava tão apavorada que nem
dava para gritar pedindo socorro. Só dava para correr, o mais rápido que podia, para chegar na porteira antes do touro. (...)
Essa foi a ideia da avó Luísa, personagem do livro de Arthur
Nestrovski Histórias de Avô e Avó, no qual ele narra suas memórias de infância.
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“

Alunos e professores pegavam carona de caminhão. Eram apenas duas salas de aula e duas professoras. Quando ouviam o
barulho do caminhão, todos saíam correndo. A professora Loiva
e sua colega tinham muito medo de um homem chamado Salustiano. Quando este passava com seu caminhão, elas se escondiam atrás de uma moita. Um dia, se esconderam pensando
que era o caminhão do Salustiano, mas, infelizmente, não era.
Infelizmente, pois perderam sua carona e tiveram que caminhar
por duas horas e meia pela estrada cheia de touros bravos.”
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Já a entrevistada da EMEF São Francisco de Assis, Ana
Maria Oliveira Silva, contou à turma que nasceu em Barra
do Ribeiro e que, quando criança, gostava muito de nadar
na Praia da Barra. Mas, diferente da praia de Maria Ângela,
a praia de Ana é uma praia de rio!
Ana relatou sua infância alegre. Eram muitos irmãos, sua
família batalhava muito para que todos tivessem uma boa
educação. Contou que gostava muito de assistir a desenhos em uma TV preto e branco que a família comprou de
segunda mão e que seu desenho preferido era a Pantera
Cor-de-Rosa, que naquela televisão ficava preta e branca!
(..) A praia em que a gente vai se chama Albatroz e fica a
100 km da minha cidade. A casa é grande! Tem varanda
de frente para o mar, onde sempre gosto de ficar. Quando vamos pra beira-mar, adoro ver os animais, como os
tuco-tucos. Mas o que eu mais gosto é a traíra. A gente
fica olhando a onda indo e voltando e, quando ela volta,
as traíras se enterram na areia para se esconder! (...)
Este relato é de Maria Ângela, que mora em Porto Alegre e teve sua história contada por José Santos, no livro
Crianças do Brasil. Ela conta sua memória de idas à praia
ao norte de Porto Alegre.
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Hoje é merendeira e continua frequentando as areias na
Praia da Barra.

“

O que ela não esquece é dos passeios na Praia da Barra;
tomava banho até a noite. Sua melhor amiga era a Evanar,
hoje casada e avó. Eram como chiclete, o que uma fazia, a
outra estava sempre junto, iam e voltavam para a escola,
biblioteca e brincavam juntas em suas casas. Ana estudava no Grupo Escolar na Barra, que era um Ginásio de
Freiras onde sua mãe era merendeira. Menina esforçada e
dedicada, pagava sua mensalidade com trabalho, varrendo as salas e ajudando na biblioteca. Gostava muito do
professor Larré, não se esquece dos jogos e da ginástica.
O trajeto para a escola tinha um colorido todo especial
dos campos, cavalos, galinhas, patos e pracinhas nas esquinas. A matéria de que mais gostava era o Português
(não era muito boa), e a atividade preferida era redação.”
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Já Cleri Teresinha Gonçalves Martins, entrevistada pelos alunos da EMEF Darcy Berbigier, costumava nadar no
Lago Guaíba. Isso porque há hoje uma grande discussão
se é um lago ou um rio, o Guaíba. Mas independente
disso, suas águas são muito famosas.
Cleri veio de uma família grande e unida. Sua casa não
tinha água encanada, usavam água do poço retirada com
manivela. Quanto trabalho!
Ela e seus irmãos confeccionavam seus próprios brinquedos, pois não podiam comprá-los. Também não tinham
televisão, iam à casa da vizinha para assistir aos programas de que gostavam. Antes, faziam o tema de casa e
lavavam a louça. Às vezes demoravam tanto que, quando
chegavam à vizinha, ela já estava dormindo!

“

Mora aproximadamente há 35 anos no bairro Alvorada, onde está localizada nossa escola, mas era bem
diferente, sua casa não tinha rua de acesso, era em
frente ao lago. O Lago Guaíba não tinha poluição e
eles podiam tomar banho nas suas águas limpas. O
bairro tinha poucas ruas e era mais seguro.”
Na adolescência mudou-se para Porto Alegre, e sua vida
melhorou um pouco. Seu pai arrumou trabalho na ferrovia e ela morava perto da estação de trens. Pegava carona neles para ir à escola. Nessa cidade ela conheceu seu
futuro marido e casou-se, indo depois para Guaíba.
Começou a trabalhar com uns 14 anos como babá, fazendo também serviços domésticos. Depois de casada,
já em Guaíba, para ajudar nas despesas de casa, arrumou um emprego de merendeira, profissão da qual hoje
é aposentada.
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(...) Aliás, eu era jeitosa, de modo
geral, em “coisas de menino”. Embora gostasse de pular corda e
amarelinha com as poucas garotas
da rua, eu gostava era de jogar pião
de fieira e bolinha de gude, artes
nas quais tampouco fazia feio na
frente dos garotos, para espanto,
senão escândalo mesmo, das meninas e até dos adultos. (...)

Esse trecho de Tatiana Belinky, de
Transplante de Menina, conta de
uma época em que as brincadeiras
eram outras, em que se brincava na
rua, com os vizinhos. Hoje não se
brinca mais assim? Muitos entrevistados lembraram-se também de
suas brincadeiras favoritas.

Nara Núbia Campos Vieira contou aos alunos da EMEF Zilá
Paiva Rodrigues que nasceu e cresceu na cidade de Camaquã,
vindo depois morar em Guaíba, e nesta cidade casou-se e teve
dois filhos. Começou a trabalhar aos 14 anos e atualmente é
merendeira na escola dos meninos que a entrevistaram. Relembrou algumas de suas brincadeiras favoritas dos tempos
em que ainda morava em sua cidade natal.

“

Nara lembra com carinho dos tempos em que brincava
com seus amigos de infância e se divertia até tarde, sem
se preocupar com os perigos, pois naquele tempo tudo era
mais tranquilo e pacato. Gostava de brincar de bolinha
de gude, de pega-pega, esconde-esconde e também de
jogar futebol com a turma. Ela também brincava com seus
irmãos Ana e Marco, pois sua irmã caçula, que se chama
Daiane, ainda não havia nascido.”
Hoje Nara se diverte com seu cachorro, gosta muito de lasanha e também de passear na área verde no centro da cidade,
tomar chimarrão com os amigos e apreciar o por do sol.
Contou também que seu filme preferido é “Dança Comigo”.
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O Jornalista Atair Rother explicou para os meninos e meninas
da EMEF Santa Rita de Cássia que, quando ele nasceu, não havia computador e que a televisão estava começando a aparecer.
Brincou muito na rua e chegou a vender picolés, como faziam
seus amigos. Lembrou que uma vez fugiu de casa para ir nadar
em um lago com um amigo. Não aconselha a ninguém que cometa o mesmo erro, sua aventura teve um final muito triste.
Aos 17 anos começou a trabalhar no almoxarifado da Rádio
RBS, passando depois a jornalista. Foi assim que deixou de ser
conhecido por Atair e virou o Altair! Como jornalista, participou
de importantes momentos da história do Brasil, como o movimento Diretas Já.
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“

Filho de um fazendeiro e de uma dona de casa, Atair teve uma
infância muito tranquila. Gostava de jogar bola, de andar de
carrinho de lomba e de colecionar figurinhas. Na escola não
era um aluno nota dez, mas não gostava de arranjar confusão,
até fugia das brigas.
Quando jovem mudou-se para a cidade de Caxias e fez algo
que não recomenda a ninguém, que é fugir de casa. Pois ele
fugiu com um amigo para nadar em um lago e, como consequência desse ato, seu amigo se afogou e acabou morrendo.
Quando chegou em casa, sua mãe lhe ‘passou a vara de marmelo nas pernas’, deixando marcas que ainda hoje são visíveis.”
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“

Contou-nos que, na sua infância,
estudou na Escola Frederico Linck e
que brincava muito com os amigos.
Como não havia muitos brinquedos
na época, a brincadeira era carrinho
de lomba, subir em árvores, pegapega, esconde-esconde e bolinhas
de gude; disse que foi muito feliz
assim na infância porque aproveitou
ao máximo para brincar e parecia
até um moleque.”

Aproveitou também a adolescência, indo a bailes e dançando,
junto com suas amigas. Nessa época, precisava ter sempre
um alguém maior de idade para acompanhá-las e, quando
queriam namorar, precisavam da aprovação do pai.
A professora Gislaine Borba de Souza
Bueno também relembrou aos alunos
da EMEF Santa Rita de Cássia todas as
suas brincadeiras preferidas na infância.
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Costumava frequentar as Praias Florida e Alegria (praias de
rio!) durante os verões, enquanto elas não eram poluídas.
Conheceu seu marido nessa época, quando ele bateu à porta
de sua casa pedindo uma máquina de escrever emprestada.
Ela disse que emprestaria, desde que ele a usasse em sua
casa. Ele entrou, ficaram amigos, se apaixonaram e casaram!
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(...) Em fins do século XIX, a vida estava difícil para os trabalhadores dos campos da Itália e de outras partes da Europa.
Faltava serviço e, quando havia, era mal pago. Então, começaram a surgir notícias de que lá, no outro lado do oceano,
nas terras jovens e ainda pouco exploradas do Novo Mundo,
havia necessidade de gente disposta a trabalhar duro com a
promessa de enriquecer em pouco tempo. (...)
Ilka Brunhilde Laurito, autora do livro A Menina Que Fez a
América, sua família e outros tantos italianos deixaram sua
terra natal para fazer a história de outros lugares. Assim
como ela, muitos entrevistados também deixaram sua terra
natal para fazer a história de Guaíba. Uns vieram de localidades próximas, outros de muito longe. Os motivos são os
mais variados: em busca do amor, estudos, trabalho...
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Os alunos da EMEF Amadeu Bolognesi conheceram a pernambucana “trilegal” Giuvanise do Nascimento. Ela contou que nasceu em Olinda, Pernambuco, ao som de muito
frevo e alegria, mas que, ainda criança, sua família mudouse para o Rio Grande do Sul.
Em Guaíba fez sua vida, casou, teve filhos e vive até hoje,
curtindo as músicas de Roberto Carlos e Wanderléa. Mas
lembrou-se com saudades de sua infância em Olinda e de
suas brincadeiras preferidas.

“

Ainda criança seus pais e avós mudaram-se para o Rio
Grande o Sul.
Seus pais contavam que a cidade de Olinda era muito
linda. Sua infância foi muito feliz, pois tinha o carinho
de seus pais e avós e, apesar de ser uma família pobre,
era rica de amor, dedicação e obediência.
Ela e seus irmãos brincavam de várias brincadeiras, dentre elas patinete, sapata, boneca, porém do que mais gostava era de brincar de rodar pneu. Ela se divertia muito.”
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(...) O nome do vovô da Horta era João Antônio. Ele
tinha um baú de madeira onde guardava queijo e
moedas. Fervia leite com sal numa panela de ferro
e me deixava comer a rapa. Trabalhava numa horta
grande que produzia verduras, cebolas e bananaroxa. De vez em quando, chamava Alberto e eu para
irmos com ele. Parecia o Sítio do Pica-Pau Amarelo,
mina d’água, lagartixas e o rancho de telhado baixinho que cheirava a cebolas e banana madura.
Muitas também são as lembranças de casa de avós,
como essa que contou Adélia Prado em Quando Eu
Era Pequena.
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Assim como Adélia, os alunos da EMEF
Arlindo Stringhini ouviram Margarete
Trapp Grassotti relatar que nasceu em
Porto Alegre e mudou-se para Barão do
Triunfo ainda pequena, um lugar calmo, onde a luz elétrica era ligada das
seis horas da tarde às dez horas da
noite. Ela então ajudava sua mãe nas
tarefas de casa durante o dia para que
pudesse assistir aos seus desenhos preferidos quando a luz fosse ligada. Além
de assistir TV, gostava de brincar de
boneca no chiqueiro de porcos de seu
pai! Ela lembrou-se com saudades de
como gostava de ir à casa de sua avó
e contou para as crianças um episódio
em especial. Lembrou-se também de
um passeio ao zoológico em que segurou um filhote de leão no colo. Essa
pedagoga aposentada hoje trabalha no
Bazar D’Tudo

“

Quando pequena, gostava muito de
passear na casa da avó. Como seu pai
era motorista de ônibus, quando vinha de Barão do Triunfo, a deixava
na casa da avó, que ficava em Bom
Retiro e era no caminho por onde seu
pai passava. Numa dessas vezes que
ficou na casa da avó, ela não quis entrar no ônibus para voltar para casa.
Então, seu pai desligou o ônibus e
desceu. Ainda assim, não conseguiu
convencê-la. Os passageiros começaram a descer e como também não a
convenceram, uma senhora passageira conhecida como Dona Chata (mas
ela relata que essa senhora era bem
legal) disse ao seu pai que a deixasse
ficar por mais um dia. Então, Margarete voltou de carrocinha com seu tio
para a casa da avó.”
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Os alunos da EMEF Anita Garibaldi entrevistaram
o Senhor Ataliba Semler, que contou que confeccionava seus próprios brinquedos e que não era
costume ganhá-los de presente de Natal. Ganhava
doces e balas, o que o deixava muito feliz. Também
em seu tempo de criança não havia televisão, os
rádios e carros eram raros e os telefones, então...
Não gostava muito de estudar e, de vez em quando, levava umas palmadas da mãe por não ter se
saído bem em alguma prova.
Seu nome foi escolhido para homenagear seu avô.
Não gostava muito, mas acabou se acostumando
e hoje tem muito orgulho!
Na adolescência gostava de ir a bailes e é de um
tempo em que só se podia frequentá-los de terno e gravata feitos por um alfaiate, especialmente
para ir a esses bailes.

“

(...) Isto porque a gente foi criado em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos
brinquedos: eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de
lata. Também a gente fazia de conta que o sapo é boi de cela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas a origem do mundo. (...)

Quando era criança, gostava de construir seus
brinquedos com os amigos e, depois que construíam carrinhos de lomba, iam brincar e se divertir, jogavam bola, e ele às vezes trabalhava
como porteiro de gado. Mas ele gostava mesmo
era de tomar banho no arroio. Até aprendeu a
nadar. Que bom que naquela época os rios não
eram poluídos!
Ele não gostava muito de estudar, mas sempre
obedecia à professora e fazia as lições. Uma vez
ele teve uma prova surpresa e não foi muito bem,
porque não tinha feito as lições. Aí sua mãe ficou muito braba e lhe deu umas palmadas.”
Está casado há 40 anos com Dona Marlene e juntos tiveram uma filha.

Há ainda histórias que contam de uma época em que os brinquedos eram feitos pelas próprias crianças, como esta de Manoel de
Barros em Memórias Inventadas.
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Rosalina Ferreira Terres, Dona Rosinha – como esta merendeira aposentada é conhecida pelas crianças da EMEF
Darcy Berbigier –, contou também que foi morar com outra
família depois da morte dos pais. Mas também contou sobre suas brincadeiras preferidas, que eram subir em árvore,
tomar banho de cachoeira e jogar bola. Era muito sapeca.
Não conseguiu concluir os estudos, chegou apenas até a
5ª série.
Teve uma boa adolescência e conheceu seu companheiro
nessa época. Tudo começou como um namorico de portão.
Tiveram quatro filhos e quatro netos.
Mora no centro de Guaíba, de onde é possível enxergar o
Lago Guaíba, que considera o mais bonito. Seu sonho é ir a
Aparecida do Norte visitar dois filhos que lá moram.

Quando Dona Carmem tinha 13 anos, sua mãe morreu. Então, ela e seus irmãos foram separados e passaram a viver com outras famílias.
Dona Carmem foi adotada por uma mulher muito
rica, que disse que iria lhe dar o que quisesse.
Mas a madrasta era má. Fazia dela uma empregada.
Sempre que a menina saía para brincar, a madrasta
cuspia no chão e dizia que ela teria que voltar antes
que o cuspe secasse, se não, iria apanhar. (...)
Essa história foi contada por Dona Carmem para os
meninos de Indaiatuba, que participaram do projeto em 2010. E, da mesma forma que os meninos
de Guaíba, escreveram sua história em um livro que
circula entre as cidades que fazem parte do projeto
desde então. Por isso, em Guaíba puderam conhecer
essa história também.
Assim como Dona Carmem, outros se lembraram de
histórias de separação da família e de superação das
dificuldades enfrentadas.
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“

Sua infância teve início com fatos marcantes e cheios de
emoção, pois perdeu sua mãe logo após seu nascimento
e seu pai quando tinha 5 anos de idade. Foi criada por
outra família.
Estudou numa escola rural, bem distante da sua casa.
Lembra-se com carinho da sua professora querida. Conta
ela que seus colegas faziam muitas brincadeiras com ela,
por ser a menor da turma. Uma vez até empurraram a
coitadinha no rio.
Ela não conseguiu concluir seus estudos, cursou até a
5ª série, pois muitas vezes chegava à escola somente na
hora do recreio, porque precisava ajudar nas atividades
domésticas. Suas tarefas eram: arrumar a casa, carregar
água na lata e acender o fogo no fogão a lenha, que era
uma chapa em cima de tijolos.”
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Rozimar Firmano de Assis também deixou seus pais e foi morar com
outra família. Ela nasceu em família humilde, em uma cidadezinha bem
pequenininha no interior do Rio Grande do Norte. Seu pai trabalhava em
uma fazenda, sua mãe e seus nove irmãos o ajudavam. Rozimar contou
aos meninos e meninas de EMEF Zilá Paiva Rodrigues que viveu com eles
até uns 4 anos mais ou menos, quando foi morar com outros parentes.
Morou um tempo com seus padrinhos, depois com seus avós e, por fim, foi
morar com sua família adotiva.
Lembrou-se que, quando ainda morava com seus pais, foi com a mãe e alguns irmãos até uma feira na cidade. Foram no lombo de um burrinho e, lá
pelas tantas, o burrinho disparou com ela e uma irmã em cima. Os irmãos
saíram correndo atrás, mas foi um sufoco para parar o bichinho. Na outra
parte do caminho, foram em um caminhão pau de arara. Nessa feira se
vendia de tudo, e o sonho de Rozimar era ter um bonecão de plástico que
tinha lá. Nunca teve. Uma coisa viva em sua memória são as brincadeiras
do seu tempo de infância. No recreio, brincava de pular elástico e de jogar
cinco-marias. Tinha suas bonecas feitas de pano por sua avó, e uma tia
fazia o bercinho com caixa de maisena. Lembrou também da casinha de
taipa onde cozinhavam feijão-verde em panelinhas de barro e convidavam
as crianças da vizinhança para brincar.
Rozimar só começou a estudar quando foi morar com seus padrinhos em
Natal. Nessa época já tinha 9 anos. Boa aluna, até a 8ª série nunca precisou estudar para as provas. Era muito amiga de seus professores. (...)
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“

Com 12 para 13 anos, foi feito o seu termo de guarda para a
nova família. Por ser um militar, seu pai adotivo era transferido
seguidamente de uma base militar para outra, dessa forma Rozimar acabou morando em várias cidades. Passou um pouco de sua
adolescência em Recife e um pouco em Manaus.”
Em função da profissão de seu pai adotivo, mudou muito. Depois de
tanta andança veio morar no Rio Grande do Sul, primeiro na cidade
de Canoas e depois em Porto Alegre, onde fez a escola técnica de
eletrônica. Nessa época conheceu seu futuro esposo, Marcelo. Depois
de conhecê-lo precisou novamente se mudar, mas o amor falou mais
forte e acabou voltando! Mesmo depois do casamento e dos filhos,
Rozimar nunca deixou de estudar. Cursou a Faculdade de Engenharia
Civil na PUC com uma bolsa do Prouni e tem muito orgulho disso.
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Aos alunos da EMEF Santa Catarina, Sinara Aparecida dos Santos
contou algumas de suas travessuras. Seus pais, humildes, não tiveram condições de criá-la. Passaram a guarda para sua madrinha, Edacy Quadros Machado. Com sua mãe de coração teve uma
vida boa, não passava mais necessidade.
Disse à turma que, quando pequena, brincou bastante e que era
um “terror”, mas tinha que obedecer às regras que a madrinha
cobrava. E nem sempre as cumpria!

Outra reinação que me lembro foi esconder na geladeira, uma noite
quando meus pais foram ao teatro, o pijama de papai e a camisola de
mamãe. O castigo naquele tempo era “ficar de pé no canto”, de costas
para a sala, por 15 minutos ou meia hora, conforme a gravidade da reinação ou travessura. Nada de palmadas, o que, pensando bem, era de
espantar. Mas eu segui o exemplo com meus filhos. São quatro, e eu gostaria de falar deles, mas como esta história é de lembranças de minha
infância, não vai dar jeito... Tive que aguentar 15 minutos de castigo.
José Mindlin contou algumas das travessuras que fez em sua infância
no livro Reinações de José Mindlin por Ele Mesmo. Seus pais educavam,
mas não gostavam de aplicar castigos físicos.

“

Tinha características de menina sapeca. Suas brincadeiras preferidas eram polícia e ladrão, que brincava com seu primo Alex,
pular corda, bolinha de gude, amarelinha, entre outras.
Além disso, adorava subir nas árvores. Lembra que um dia pegou uma lata de leite condensado escondido da madrinha e
comeu em cima de um coqueiro com suas amigas e, ao descer,
esqueceram a lata de doce lá em cima, virada para baixo. Mais
tarde a madrinha foi varrer o pátio e sentiu uma coisa pingar
em sua cabeça, era o leite condensado... Olhou para cima e
avistou a lata, descobrindo a travessura da afilhada. A madrinha corrigiu a menina com umas chineladas, e disse que isso
não poderia se repetir.
Mesmo sendo muito sapeca, aprendeu a lição, nunca mais mexeu em nada escondido. Entretanto suas artes não pararam por
aí. A menina Sinara, sapeca, gostava muito de embalar-se em
um portão da sua casa, um dia o portão quebrou e caiu derrubando a menina sapeca junto. Como já tinha sido advertida
pala madrinha várias vezes... dá-lhe chinelada novamente.”
Contou que tinha medo de temporal porque, toda vez que vinha tempestade com raios, seu primo dizia que cada raio era um
monstro que acendia a luz para pegá-la.
Na adolescência, gostava de se reunir com as amigas; costumava
ir às festas da igreja e aos bailes, vestindo pantalonas e uma blusa
da moda com um tamanco que na época fazia sucesso. Começou
a trabalhar nessa época. E também a namorar.
Enfrentou muitas dificuldades: ficou grávida, o pai de seu filho
faleceu repentinamente, foi obrigada a deixar seu filho com familiares. Foi nessa época que veio para Guaíba. Nessa cidade lutou,
trabalhou, casou-se novamente e teve mais quatro filhos.
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Quando eu tinha 7, 8 anos, virou moda na Henrique Dias
chocar caminhão: pendurar-se na traseira do veículo e saltar na virada da esquina. Uma vez, choquei o caminhão de
lixo e, quando pulei na frente de casa, meu pai, que chegava
do trabalho, estava parado no portão com cara de quem não
gostou da gracinha. Recebi o mais detestável dos castigos:
domingo inteiro de pijama na cama. (...)
Essa travessura, contada por Drauzio Varella em seu livro
Nas Ruas do Brás (um dos preferidos pela turma), foi lembrada pelos alunos da EMEF São Francisco de Assis quando
ouviram a história da professora Maria Kati Usui da Silva.
Katinha, como é conhecida, contou à turma que nasceu em
Guaíba. Era uma menina meiga e muito apegada à família, além de muito estudiosa. Fã de Ronnie Von, adorava a
música “A Praça” e frequentava na adolescência reuniões
dançantes na casa de amigas. Ela divertiu a turma quando
contou as brincadeiras no caminhão de seu pai.

“

Na infância ela gostava de ajudar a família nas plantações
de tomate e pêssego e brincava no caminhão do seu pai.
Até que um dia foi brincar com sua prima no caminhão
e acabaram balançando-o tanto, que ele saiu andando.
A prima conseguiu sair, mas Katinha ficou presa numas
molas e ela acabou caindo e quase foi atropelada pelo
caminhão. Por isso, ficou traumatizada e nunca deixou
seus filhos brincarem em qualquer tipo de automóvel.”
Drauzio morava em São Paulo, Katinha no campo; o caminhão de Drauzio era de lixo, o de Katinha de frutas, mas as
travessuras eram muito parecidas!
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Acidente que causou um trauma para sempre foi
o de Celita da Silva Carvalho. Ela contou aos alunos da EMEF São Paulo que brincava muito com
os irmãos: de casinha, panelinha de lata, boneca
de pano. Mas um dia resolveu montar no cavalo
do irmão mais velho. E tão teimosa foi que acabou
conseguindo um belo de um tombo!

“

Celita era muito chorona. Certo dia quis andar
no petiço do irmão mais velho, que sentia muito
ciúmes de seu animal de estimação, mas a pedido do pai o irmão a colocou em cima do animal,
deu as rédeas a ela e a puxou pelo bucal, deu
uma volta bem longe e a derrubou de brabo. Celita então começou a chorar desesperadamente.
Ao voltar o pai perguntou o que havia acontecido e o irmão contou que ela tinha caído. Desse
dia em diante ela não quis mais andar a cavalo.”
Celita contou também sobre seu gato de estimação, Xará, que vinha para perto, esfregava-se nas
pernas dela até ganhar colo. Lembrou para os meninos de seu tempo de escola em classes misturadas e de que, se errasse a pergunta, ficava sem
pular corda no recreio. Um dia, após uma briga, a
professora colocou todos de castigo, de pé, e ela
ficou esfregando a unha na costura do casaco da
professora. Quando viu, o casaco estava descosturado!
Esta professora emocionou-se muito por fazer
parte deste projeto.
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Duas vezes um, dois, duas vezes dois, quatro, duas vezes três, seis etc., etc. Na hora da sabatina, os alunos de
toda a classe, de pé, formavam uma rota com a palmatória à vista, na mão da professora. Somar e dividir ainda era fácil, mas quando chegava a tabuada de multiplicar, era um perigo. A casa de sete, por exemplo, era a
mais difícil: sete vezes sete, sete vezes oito – já sabe, o
coitado errava, a professora mandava o seguinte corrigir e, se ele acertasse, tinha o direito de dar um bolo
de palmatória na mão do que errou. Doía como fogo.
Você sabe o que é bolo de palmatória? Pois é, houve
um tempo em que a escola era muito severa e era costume as professoras castigarem os alunos. Como essa
professora da história de Rachel de Queiroz, “Escola
Antiga”, em Memórias de Menina.

Geni Munski Fagundes também
contou aos alunos da EMEF José
Carlos Ferreira de um tempo em
que professores eram bem severos.
Mas, diferente da professora de
Rachel, eles a ajudavam em suas
dificuldades. Nascida em Camaquã, brincava muito com as crianças de sua rua, sendo a sua brincadeira preferida a de arremedar os
outros.

“

Os professores eram severos, mas,
mesmo assim, sempre lhe orientavam nas atividades em que tinha
dificuldades. Pena que não pôde
continuar estudando.
Conta que estudou até a antiga 4ª
série, pois teve que trabalhar para
ajudar em casa. Sua família era humilde, mas muito unida. Devido às
necessidades que tinham, foi necessário sair da escola.”
Essa mulher pequena, mas de coração
enorme, como a definiram as crianças, veio para Guaíba, casou-se, teve
quatro filhos e depois ficou viúva.
Hoje é comerciante e ainda ajuda a
cuidar dos netos.
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Maria Rozane Fernandes Correa, que nasceu em Dom Feliciano, também se lembrou de um tempo em que eram
comuns os castigos.

“

Sempre foi boa aluna, nunca repetiu de ano e nunca
levou reclamação para casa. Sua primeira professora,
Kleria, era boazinha, mas, quando um aluno fazia alguma arte, ela o colocava de castigo de joelho em cima de
grãos de milho ou tampinhas.”
Também contou de suas brincadeiras preferidas e de suas
grandes amigas nessa época: Polaca, Kelly, Marisa, Jocelaine e Kathelin. Fazia algumas artes, como assustar pessoas no cemitério e brincar de rodeio com os terneirinhos.
Mais tarde frequentou muitos bailes na igreja e no CTG.
Quando se mudou para Guaíba, conheceu seu marido –
que era seu vizinho, morava em frente à sua casa –, casou-se, teve filhos e netos.
Hoje trabalha como servente na escola dos meninos que a
entrevistaram, a EMEF Arlindo Stringhini.
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Pedro Py também se lembrou dos castigos na escola. Ele contou que nasceu em Guaíba. Morava na zona rural, ajudava seus
pais na fazenda, tirava leite de vaca, cuidava das galinhas e dos
porcos. Brincava também de carrinho de lomba com os vários
amigos que tinha, mas confidenciou aos alunos da EMEF Rio
Grande do Sul que também tinha amigos imaginários.
Era arteiro na escola e levava muitos castigos por isso.

“

Na escola, era arteiro, fincava ponta de lápis nas meninas.
A professora colocava-o de castigo no milho, equilibrandose em um pé só, com os braços abertos.
Para ir à escola usava avental branco e tamancos. Colocava
os tamancos só na sala de aula, para não sujá-los.”
Casou-se, teve um casal de filhos e hoje tem duas netas. Vende
lenha e as entrega de trator. É muito alegre e disposto. Chegou
à escola em seu trator!
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Dificuldades para frequentar a escola também
teve o Senhor Anulino Arno da Silva, ou Seu
Arno, como contou para os alunos da EMEF Breno
Guimarães. Esse senhor de 80 anos nasceu no município de Camaquã e foi muito amado por seus
pais. Era uma família muito simples, e eles batalhavam muito. Era obediente, mas nem por isso
deixava de fazer algumas travessuras, pelas quais
levava uns bons castigos! Brincava com sabugo de
milho e fazia bichinhos com laranja-lima e pedacinhos de madeira.
Veio para Guaíba em busca de emprego, e acabou
ficando. Seu sonho era ter estudo e entrar na Brigada, mas não conseguiu.

“
Por volta dos 6 anos de idade, Valdivino já ajudava seus
pais trabalhando na lavoura, plantando milho, batata-doce, entre outros produtos. Seu maior sonho era ir para a escola, onde entrou com 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 dificuldades financeiras.
Valdivino Rodrigues da Silva contou sua história para os
alunos que participaram do Projeto Memória Local Guaíba
em 2011. Ele se lembra de uma época em que a escola não
era acessível para todos. Muitas pessoas ficavam de fora,
não tendo oportunidade de aprender a ler e escrever.
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Infelizmente, ele não teve oportunidade de estudar quando era criança, porque no interior a
escola na sua época era diferente. Tinha que pagar o professor para ir às casas dar aula e os pais
dele não tinham condições. Só mais tarde ele
aprendeu a ler as letras soltas, como nos contou.
Veio da roça, de uma família muito simples.
Plantava feijão e arroz. Ajudava a cozinhar num
fogãozinho e tinha que trabalhar de dia para
poder comer de noite. Ele nos disse que não podia estudar, porque senão ia morrer de fome.”
Teve quatro filhos e muitos netos! Hoje é aposentado e faz carretos com sua carroça. Também tem
um cavalo.
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Outro entrevistado que enfrentou a falta de escolas para todos naquela época foi
Elenara Aparecida Bastos da Silva. Ela contou
para a turma toda sua peregrinação para conseguir estudar e concluir seus estudos para ser
professora, sua atual profissão.
Elenara nasceu em Eldorado do Sul, que depois
se emancipou de Guaíba. Confeccionava seus
próprios brinquedos de pano e sucata, e se lembra de ser muito feliz nessa época.

“

No bairro havia poucas casas, não tinha água
encanada e lembra que pegava água emprestada de uma vizinha até que seus pais abriram um poço, de onde então tirava água. Não
havia escolas, por isso ia estudar na Escola
Gastão Leão, que era a mais próxima; fazia o
trajeto a pé, cerca de 3 quilômetros. Depois
estudou na primeira turma da Escola Arlindo
Stringhini que funcionava onde hoje é uma
creche. A escola tinha apenas até a 4ª série,
tendo que cursar da 5ª à 7ª série na Escola Dr.
Carlos Augusto de Moura e Cunha e terminar
o ensino fundamental, antigo 1º grau, na Escola Cônego Scherer. Depois cursou magistério
na Escola Gomes Jardim, conhecida como Escola Normal. Ainda hoje cultiva seus amigos,
os mesmos dos tempos escolares.”
Essa torcedora do Internacional contou aos alunos da EMEF Arlindo Stringhini que é viúva e
tem uma filha de 12 anos. Adora comer peixes e
frutos do mar e ouvir as músicas do Jota Quest.
Hoje ela sonha fazer mestrado.
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História semelhante foi a de Nelson Crestani. Este
aposentado, natural de Tapes, gaiteiro, tocador de
terno de reis, contou às crianças que o entrevistaram na EMEF Inácio de Quadros que não havia
escola para todos naquele tempo. Seus pais eram
colonos e ele foi criado nos campos, junto com seus
13 irmãos.

“

Um fato muito marcante foi quando o depoente
contou que ele não frequentou a escola, pois antigamente não havia escola; uma pessoa era paga
para ensinar àqueles filhos de quem podia pagar.
Como sua família não tinha muitas condições financeiras, só aprendeu a ler e a escrever com os
irmãos mais novos que foram para a escola.”
Nelson casou-se com Sueli e tiveram cinco filhos.
Hoje tem netos e espera pelos bisnetos. Adora os
encontros familiares e cultivar sua horta.
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O Senhor Vilson Edmundo Eymael, entrevistado
pelos alunos da EMEF Inácio de Quadros, contou
que conseguiu frequentar a escola, mas que para
isso tinha que caminhar muito, pois ela ficava muito distante.
Ele nasceu na zona rural de Guaíba e tinha dois irmãos e uma irmã.

“

Estudou na Escola Monteiro, que ficava a 6 quilômetros da sua casa. Naquela época, quem tinha dinheiro ia à escola a cavalo. Quem não tinha
uma boa condição financeira ia a pé.
Ele recordou da sua professora, que ainda vive e
hoje tem mais de 100 anos de vida.
Ao falar da sua infância, lembrou algumas brincadeiras como: brincar de perna de pau, nas plantações de arroz e de correr no campo.”
Assim como outras histórias, o Senhor Vilson contou que não tinha brinquedos para comprar, tudo
era criado e feito em casa.
Ele teve muitas realizações profissionais: foi empresário, caminhoneiro e vereador. Hoje é casado com
Miriam e tem três filhos, dos quais se orgulha muito. Curte a sua aposentadoria indo para o seu sítio,
ficando com seu cachorro PC (em referência a PC
Farias!) e torcendo para seu time, o Internacional.
O que ele mais gosta de fazer é comer, quer ter saúde para ir para a sua chácara sempre que puder.
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Os alunos da EMEF Anita Garibaldi entrevistaram Beloni Justiniana de Mendonça Viegas, uma professora que brincou
muito na infância, andava a cavalo na campanha, tomava
banho na lagoa, pulava sapata e fazia casas de papel. Foi
muito boa aluna e ainda lembra-se de sua professora do segundo ano. Mas se lembra também de que logo no primeiro
dia de aula tinha vacinação na escola. Que azar!
Na adolescência, gostava muito de bailes, paqueras, bilhetinhos e flertes! Aos 17 anos, mudou-se para Porto Alegre e lá
se formou professora. Recorda-se muito de seus alunos, em
especial de uma que enxergava pouco. Hoje está aposentada
e gosta de curtir a vida.

“

Quando entrou na escola, sua mãe disse que ela ficaria lá
de qualquer jeito. No primeiro dia, tinha vacinação e sua
colega desmaiou. Beloni chorou uma semana inteira.”

Elefantes
Meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Hoje em dia
as crianças não sabem direito como é o primeiro dia
em que a gente entra na escola. Elas começam muito
pequenas, com 3 anos estão no maternal. Comigo foi
diferente. Eu já era meio grande. Tinha 6 anos. (...)
Marcelo Coelho contou em A Professora de Desenho
muitas lembranças do seu tempo de escola. Uma delas, “Elefantes”, foi sobre primeiro dia de aula, em que
ele narra seu drama por não conseguir interromper a
leitura da professora sobre os elefantes para pedir
para ir ao banheiro e acabou fazendo xixi na calça.
Nem todos os primeiros dias de aula são mesmo para
serem lembrados como boas experiências.
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Délia Tressoldi contou aos alunos e alunas da
EMEF José Carlos Ferreira que também entrou
na escola somente aos 7 anos e, para isso, precisou deixar a casa dos pais e ir morar com os
padrinhos, pois não havia escolas perto. Mas
guarda com carinho as lembranças desse tempo. Gostava especialmente de sua professora,
considerando-a sua segunda mãe.
Mas não falou apenas de sua escola. Contou
que sua casa vivia cheia de gente, pois seu pai
era delegado de polícia e as pessoas iam fazer
ocorrências. Sua mãe era parteira (claro que
também deveria ser bem procurada!).
Os tempos eram outros: não tinha água encanada em casa, as estradas não eram asfaltadas, só veio a saber o que era um rádio quando
foi morar com os padrinhos.

“

Com 7 anos passou a frequentar a escola e,
para ficar mais perto dela, teve que ir morar
com seus padrinhos. Seus padrinhos foram
os primeiros moradores da Lagoa dos Barros,
uma lagoa muito bonita.
Os momentos que guarda com carinho no
coração foram os que viveu com sua família e também na escola; as festas em família
ou juntamente com os vizinhos e parentes,
que eram bem animadas; sempre tinha quem
tocasse instrumento e também alguém que
cantasse; os cafés da tarde com os amigos,
as brincadeiras com os primos. Era tudo
muito divertido.”

Mais tarde mudou-se para Porto Alegre, estudou enfermagem, casou-se e teve dois filhos.
Hoje mora em Guaíba e já tem bisnetos, que
lhe dão muita alegria.
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Já Maria da Graça Peixoto Nunes não teve um
primeiro dia de aula que lhe deixou algum trauma, porém só entrou na escola com 9 anos! Esta
merendeira contou para as meninas e meninos
da EMEF Teotônio Brandão Vilella que nasceu
em um distrito de Tapes chamado Caturritas.
Seus pais moravam em um lugar “bem pra fora”
e ficaram radiantes com o nascimento da filha.
E, de tão felizes, deram muito carinho e amor.
Era filha única. Foi mimada e conseguiu chupar
bico até os 10 anos de idade escondido, só parou
quando ganhou a primeira boneca.
Sempre teve muita atenção dos pais e entrou
para a escola bem tarde.

“

Começou a estudar com 9 anos de idade e
estudou até a 4ª série em uma escola. Na 5ª
série foi para outra. Era uma aluna muito
‘conversadeira’, às vezes até ficava de castigo
por causa da conversa.”
Na adolescência ia aos bailes junto com seus
amigos e seu ídolo era o cantor Roberto Carlos,
com suas canções românticas.
Depois, conheceu seu marido, namoraram três
anos, se casaram e nasceram três meninos chamados Denis, Denilson e Danilo.
Maria da Graça também já é avó. Têm dois
netos, uma menina e um menino com 8 anos
de idade. Por isso, nas horas vagas, o que mais
gosta de fazer é ficar com os netos, com a família e ir à igreja, cuidar da parte espiritual,
participando do grupo de orações.
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Rosane Soares Heim, outra entrevistada pelos alunos da EMEF Teotônio
Brandão Vilella, também se recordou do seu primeiro dia de aula. Ela, que
nasceu em Guaíba, morava no sítio com seus pais e suas duas irmãs, no
qual havia plantações, criação de porco, pato, gado, galinha.
Quando pequena, era muito moleca, não gostava de brincadeiras de meninas. Jogava futebol, bolinha de gude e ping-pong. Brincava com suas
irmãs pequenas e a gurizada vizinha do sítio. Aprontava muitas travessuras, a menor delas era deixar as irmãs arrumarem toda a brincadeira,
brincar só um pouquinho e deixá-las guardarem todos os brinquedos sozinhas, quando não estragava a brincadeira. Ainda se lembra da boneca
que ganhou de sua mãe, seu melhor presente!
Iniciou sua alfabetização com uma professora que era sua vizinha e lhe
dava aulas particulares na sala de sua casa, pois morava longe da escola.
Depois foi morar com sua madrinha para poder frequentar uma escola, e
não se esqueceu de seu primeiro dia de aula.

“

Aos 7 anos iniciou sua alfabetização com a querida professora Maria
Catarina, que era sua vizinha e lhe dava aulas particulares na sala de
sua casa, pois onde morava era longe da escola. Mais tarde foi morar com sua madrinha e foi matriculada na Escola Frederico Linck.
No primeiro dia na escola, Rosane chorou muito por que se assustou
com o tamanho do quadro-negro que tinha para copiar. Na escola era
uma aluna muito quietinha e tinha vergonha de conversar e tirar suas
dúvidas com a professora. Quando decidiu o que queria ser quando
crescesse, foi sem dúvida ser professora.”
Lembrou-se também de sua adolescência, das reuniões dançantes da escola, que eram muito divertidas. Todos dançavam ao som de um senhor
tocando violão e um sanfoneiro chamado Vaca Magra.
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Foi assim que Teresinha Oliveira Schorn contou para as crianças suas
lembranças. Ela compareceu à EMEF Rio Grande do Sul com seu baú de
lembranças e foi aos poucos mostrando-as para a turma. Os pais, as brincadeiras, as amigas, o amor, os filhos, sua memória, sua história.

“
(...) Certo dia de tarde, então, algo extraordinário aconteceu... Do alto da encosta
onde assistia à noite render o dia, o jarro lhe escapou das mãos e se espatifou
contra a rocha escarpada. O barulho viajou tão distante quanto as pedras que
colecionava desde menina. Naquele momento, todos se calaram, apreensivos.
Não apenas os filhos, as noras e os netos que ali estavam de visita. Emudeceram
as abelhas e os grilos. Emudeceu o vento. Em silêncio, então, como se o tempo
abandonasse a si mesmo, vovó Laura deixou que a vista alcançasse tudo à sua
volta. Embalou os olhos na cadeira de balanço da varanda, onde, na infância,
adormecera ouvindo histórias no colo da mãe. Ancorou a vista na margem do rio
em que, junto do avô, pescara cardumes inteiros de pensamento. Contemplou o
celeiro onde, por tantas vezes, testemunhara o nascimento de potros e bezerros...
Como no livro O Jarro da Memória, de Claudio Galperin, a memória fica guardada em cada canto, em cada foto, objeto...

Tê trabalhava com os pais na lavoura e tinha um irmão. Sua casa era
feita de barro e, às vezes, jogava água no chão para não levantar poeira.
Divertia-se muito subindo em árvore, brincando com cavalinho de
pau... Sua vó, muito criativa, fez uma boneca de pano. ‘Acredite! Com
o cabelo de lã de ovelha, cor vermelha’, conta Tê.
De repente, Tê virou-se para sua caixa de fotos e lembrou-se de Álida,
sua primeira professora. Como ela era? Com muita admiração respondeu: muito boa!
No mesmo momento, lembrou-se de Fabiana, amiga de todas as horas.
Um tesouro que uniu o passado e o presente.
As duas saíam juntas. Num baile, Tê conheceu seu amor: Nelson. Num
piscar de olhos, com alegria, descobriu que estava prestes a construir
um grande tesouro.
Com muito cuidado, Tetê passou a mão na caixa. Com carinho, tirou
foto por foto de seus queridos netos: André, Mariana, Milena, Ayrton,
Bruna e o caçula Eduardo. E das bisnetas Aline e Camila.
Ela acumulou muitos tesouros ao longo do tempo. Seu filho Gelson,
que nasceu do amor por Nelson, e Flavia, recebida como um presente
na família.
Na memória, Tê organizou uma caixa de lembranças, feito o seu baú de
madeira, juntando e recolhendo os pedacinhos de seu tempo: tristezas
e alegrias. Passado e presente...”
Teresinha Oliveira Schorn nasceu em 14 de agosto de 1941 e está com
70 anos. Trabalhou na Escola José Carlos Ferreira em 1976 e na Escola
Rio Grande do Sul de 1977 a 1992. Nos 12 anos anteriores, trabalhou em
Mariana Pimentel. Hoje Teresinha está aposentada, curtindo a vida com
seus filhos, netos, bisnetos e suas cachorrinhas Keti, Pitchula, Grampola,
Renegada e Kalinka.
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Naquele instante, percebeu que suas lembranças
não estavam perdidas. Estavam, sim, bem perto dela.
Espalhadas em todos os lugares.
O Jarro da Memória
Claudio Galperin
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