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Algumas páginas, muitas lembranças 

 

Nossas recordações são bens preciosos.  É a partir das 

lembranças que trazemos à tona situações que marcaram 

a nossa vida e que podem nos levar ao riso ou às lágrimas 

em questão de segundos.  

Existem aquelas lembranças as quais se deseja 

esquecer e que tentamos enterrar em nosso passado. Já 

outras merecem e devem ser guardadas no coração e na 

memória. Nos trazem alegrias e boas recordações de um 

tempo valioso, compartilhado com pessoas que amamos. 

Já dizia o ditado: “Recordar é viver”. 

No ano de 2016/2 foi proposto aos idosos da Unidade 

de Inclusão Digital da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul o desafio de produzir, de forma coletiva e digital, 

através de um Editor de Texto Coletivo (ETC), um capítulo 

de livro que tivesse como tema as memórias dos alunos. 

Ao longo do curso Nossas Memórias Literárias, reviveram 

histórias marcantes que contribuíram para a construção 

individual e coletiva de cada um dos participantes.  

Como professoras do curso de Inclusão Digital da 

UNIDI/ UFRGS (Unidade de Inclusão Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul) estamos muito 

felizes em compartilhar o fruto do trabalho dos alunos do 

curso.   

Com empenho e dedicação, os autores idosos desse 

livro escreveram e hoje compartilham histórias recheadas 



4 
 

de lembranças, com um sabor de saudade impresso em 

cada uma delas. Agradecemos aos participantes e autores 

desta obra por dividirem essas lembranças conosco. 

Aproveitamos também para agradecer aos 

professores Johannes Doll e Patricia Behar, e à equipe do 

NUTED (Núcleo de Tecnologias Digitais Aplicadas à 

Educação), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) e ao CNPQ (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pelo apoio 

no desenvolvimento de mais esse trabalho. 

Com carinho, das professoras:  

Edimara, Jozelina, Tássia e Leticia 

13/03/2017  
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Lembranças da minha infância 

Por Teotonia, Vilson e Zilmar 

 

Essa é a história de três amigos que se encontraram 
num curso de informática e que relatam histórias 
diferentes e quase idênticas de suas infâncias. 

Foi lá pelos anos 40 quando minha mãe me levou pela 
mão até o colégio que ficava perto da minha, casa lá fui 
brincando pois não tive medo do que ia encontrar, pela 
primeira vez vi que os meninos e meninas choravam muito 
no pátio do colégio.  

Me lembro que bateu a sineta e os alunos mais velhos 
formaram filas já nós crianças os pais e os professores nos 
ensinaram como nos perfilarmos para o hasteamento da 
bandeira para ser cantado o Hino Nacional, logo após 
fomos levados por duas professoras se bem me lembro o 
nome delas era professora Geni e a outra Maria do Orto. 

Fomos colocados numa sala com mesas baixas e 
cadeiras pequenas, uma das professoras a Geni mandou 
que sentássemos e nos contou uma cantiga que era assim 
"Se essa rua fosse minha...", depois veio o recreio mas 
ninguém quis brincar só queriam ir embora, assim foi o 
primeiro dia no colégio, bateu o sineta formamos fila e 
ficamos à espera dos nossos pais para irmos embora. 

Lá em casa todo mundo queria saber o que havíamos 
feito logo fui me retirando da sala, sem dizer nada quando 
riram muito de mim. Assim foi passando os meses chegou 
a Páscoa as professoras trouxeram os ninhos já prontos só 
para nós pintar eram feitos de cartolinas, nos foi dado lápis 
de cor o meu ninho foi pintado de vermelho. 
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Teotonia, seu texto me remeteu a lembranças do 
passado, pois quando ainda criança, pela primeira vez ouvi 
sentado em banquinho de madeira à beira de um fogão a 
lenha, a poesia "Meus oito anos" de autoria do renomado 
poeta Casemiro de Abreu, declamada pelo meu falecido 
pai que tinha o dom das expressões poéticas, sejam 
escritas ou faladas. Mas como já se sabe essa poesia é 
bastante extensa, e assim sendo quando ele a finalizou eu 
falei: 

- Que história bonita papai.  

Ele sorrindo me corrigiu: 

- Filho, embora pareça uma história, na verdade é 
uma poesia, uma linda poesia. 

Eu nasci e me criei em Canoas, mais precisamente na 
rua Araçá, mais conhecida como a rua da Fábrica de Vidro. 
Por volta do ano de 1955 esta fábrica empregava algumas 
centenas de pessoas que vinham de diversas cidades da 
região metropolitana. 

No final da tarde mais precisamente às 17:45 era o 
final do expediente da fábrica, aí então a nossa rua ficava 
tomada pelos trabalhadores que tinham que ir até a 
avenida "Vitor Barreto ou a BR-116" (na época BR-3) para 
retornarem as suas cidades. 

Era bastante comum os moradores da rua irem para 
frente de suas casas para verem os funcionários passarem, 
a maioria eram mulheres, para nós crianças era uma 
verdadeira festa. Essa prática diária acabou modificando a 
rotina da nossa rua, novos comércios foram implantados, 
muitas famílias começaram a ofertar serviços 
diferenciados, tais como: lavagem de roupas, limpeza e 
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conserto de calçados, fornecimento de viandas de comidas 
que eram entregues na portaria da fábrica.  

Outras rotinas também eram praticadas, tais como 
empréstimo de sombrinhas, guarda-chuva, capas de 
chuva. Partindo daí muitas novas amizades foram feitas, 
onde no mínimo um cumprimento era esboçado entre os 
funcionários e os moradores. E eu na minha inocente 
imaginação conseguia minha primeira namorada.  

Sim, namorada, pois ela às vezes parava e ofertava só 
para mim diversas guloseimas. Daí minha conclusão, ele 
queria namorar comigo. Para ter certeza fiz indagações à 
minha mãe sobre ela.  

- É, realmente, acho que ela gosta muito de você.  

A partir dessa data todo dia eu tomava meu banho e 
trocava de roupa para esperar sua saída da fábrica. Hoje 
nem o nome dela eu lembro, mas ficou marcada sua 
paciência, sua atenção e os seus carinhos que por muito 
tempo ela me ofertou. 

Passou-se algum tempo e o que eu não poderia 
imaginar é que anos mais tarde me tornaria também 
funcionário da referida empresa, onde foi meu primeiro 
emprego com carteira de trabalho assinada, onde 
permaneci por mais de 5 anos.  

Eu tive a felicidade de trabalhar apenas alguns meses 
como operário, pois em seguida fui promovido a auxiliar 
de laboratório de testes, onde mais tarde fui descobrir que 
essa função era "Inspetor de Qualidade”. Durante esse 
período entrei na Colégio Parobé, onde me formei 
Desenhista Mecânico. Isso é um pouquinho da minha 
história, vivida na minha querida Rua Araçá.  
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Amigos, continuando o que estava relatando, na 
semana da páscoa os coleguinhas foram pintando de 
várias cores seus ninhos, minha mãe me perguntou porque 
eu tinha pintado de vermelho o meu ninho. Disse a ela que 
não conhecia coelho e foi me dito ‘tudo bem”. Logo após 
veio o dia do "índio", mais uma vez as professoras nos 
pintaram e os colocaram uma fita com uma pena. Não 
gostei.  

Depois vieram a férias de junho que era de 01(um) 
mês, com isso meus avós me levaram para várias visitas 
aos amigos deles até o fim das minhas férias. Logo após as 
férias, no 1º dia, a professora comunicou que deveríamos 
pedir aos pais para irmos ao Zoológico que ficava no bairro 
"Menino Deus". Foi no dia seguinte. Uma alegria só na 
hora de sairmos para o passeio. Lá nos foi mostrado todos 
bichos que estavam enjaulados, mas parece que não foi do 
agrado de todos. Logo depois fomos embora. Assim foi se 
passando os anos e fomos nos acostumando uns com os 
outros.   

Amiga Teotonia, o que eu me lembro da minha 
infância é que fizemos amizades bonitas e duradouras, 
pois quando éramos crianças tínhamos necessidades de 
termos mais e mais amiguinhos. E as professoras ficavam 
felizes com nossa curiosidade em tudo que víamos de 
diferente nas salas de aula.  As turmas eram pequenas para 
cada professora, no máximo 15 alunos. Nossos passeios 
foram quase todos no Zoológico, eram muito divertidos. 

Pena não termos fotos para mostrar, mas, contudo, 
acreditamos que está gravado nas nossas memórias o que 
foi contado. 
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Lembranças do Rio de Janeiro 

Por Sara Z. e Marlene  

 

Desde criança tive vontade de viajar. 
Quando estudava história, 
assinalava riscando as fotos dos livros 
dos lugares que eu queria conhecer. O 
meu maior incentivo eram os passeios 
aos domingos pela cidade do Rio antigo, 
do tempo em que podia sair andando 
por uma cidade sem arriscar a vida.   

Meu pai nos levava até ao cais do 
porto e mostrava onde a Família 
Imperial chegou ao Rio de Janeiro.  

Eu ficava imaginando 
a Família chegando, em 
um vai e vem de escravo 
descarregando o navio e 
o cortejo do Rei e da 
Rainha com as saias 
amplas, as amas com as 
crianças desembarcando 
lá... 

Gostava também de 
ir ao Teatro Municipal 
assistir concerto e 
apresentações de Balé. 
Era um lugar muito 
importante, pois vinham 

Imagem: quadro de Debret  
(Fonte: Wikimedia Commons) 

Imagem: Teatro Municipal  
(Creative Commons CCO) 
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artistas do exterior para se apresentar lá. 

 

Com o tempo a 
orla foi se 
transformando e com 
os aterros foi 
construído o 
Aeroporto Santos 
Dumont. E com as 
olimpíadas, foi 
modernizado e construído o Museu do Amanhã. 

Costumávamos 
frequentar a Praia da Urca, 
pois tinha águas 
tranquilas. Com um grupo 
de excursionistas conheci 
diferentes matas e trilhas. 
Os excursionistas mais 
experientes escalavam o 
Morro do Pão de Açúcar e 
nós, crianças, ficávamos brincando na Praia Vermelha ou 
da Urca. 

Já eu, Marlene, também gosto 
muito do Rio de Janeiro Sara. Meu 
marido e eu estivemos lá há pouco 
tempo, fomos visitar 
minha família. Meu filho nos recebeu 
com muito amor e carinho. 
Nós conhecíamos pouco a família de 
minha nora, mas agora nos 

Imagem: Museu do Amanhã (Fonte: Pixabay)  

Imagem: Praia Vermelha  
(Fonte: Pixabay) 
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conhecemos melhor. Fomos muito bem recebidos. 
Passeamos em alguns lugares como shopping e praia. 
Fizemos caminhadas perto da cidade e no bairro, achei o 
local muito lindo.  

A praia em Recreio dos 
Bandeirantes possui o mar 
muito lindo, que bate 
vigorosamente nas pedras 
maravilhosas. Já conhecia de 
outros tempos o Cristo 
Redentor, o Bondinho, o Jardim 
Botânico, e algumas praias. 
Todas as praias são lindíssimas, a do Forte é muito 
reservada e só se entra com identificação, pois são praias 
de militares.  

Na estação dos 
bondinhos tem lojas de 
pedras 
preciosas lindíssimas. Do 
lado oposto se vê danceteria 
movimentadas na noite 
carioca. Lá fazem muitas 
festas de casamentos e 
aniversários. Dá para fazer vários eventos, pois é muito 
grande o espaço. São dois bondinhos que passam por cima 
da praia do Forte, partindo de praia Vermelha.  

O Aeroporto do Galeão fica perto da praia. Os aviões 
passam bem baixo, perto do mar e podemos curtir a vista. 
A noite na Praia Vermelha é linda, tem serenata ao ar livre 
e é perto do Bondinho e do Clube Militar. Fizemos muitas 
amizades por lá.  

Imagem: Área Militar (Fonte: Pixabay) 

Imagem: Bondinho (Fonte: Pixabay) 
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Pela manhã saí amos a caminhar na Bahia de 
Guanabara, que fica na Urca, onde meu filho mora. Ele saía 
muito cedo para ir ao quartel, pois a casa dele fica longe 
da Vila Militar.  O rei Roberto Carlos mora na outra rua, ali 
perto tem uma igreja que ele frequenta. Esta igreja é muito 
linda, tem fotos de sua mãe e suas esposas também. Ele 
canta lá todo ano, no dia 29 de dezembro. Uma vez fomos 
ver ele cantar. Fomos ver o lindo show. 

 Sempre fui apaixonada pelo Rio 
de Janeiro. Lá tenho meu filho, netas e 
família. Gostei muito de lá, tanto que 
meu marido e eu tivemos 
uma ótima ideia de morarmos na 
cidade futuramente. Nós amamos esta 
cidade maravilhosa! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Nossos filhos 

Por Jandira e Terezinha M. 

 

Sabe aqueles dias em que nossos pensamentos voam 
e nos levam para longe? Pois bem. Nossas memórias nos 
fizeram recordar os tempos em que nossos filhos eram 
crianças. Essas são as memórias de duas mães recordando 
a infância de seus filhos. 

Eu me chamo Jandira de M. Minussi, tenho 78 anos. 
Moro em Porto Alegre RS. Faço curso de Informática na 
UFRGS, juntamente com a minha colega Terezinha. 
Participamos do projeto Nossas Memórias Literárias, 
ministrado pelas professoras Edimara, Jozelina e Letícia.  

Lembro quando meus filhos eram 
pequenos e costumávamos acampar. 
Era divertido montar a barraca 
organizar os utensílios e tudo mais, 
depois de tudo organizado os meninos 
iam pescar e à noite brincavam pelo 
meio das barracas com as outras 
crianças que também estavam 
acampadas com seus familiares. 

Esses passeios se repetiram muitas vezes, às vezes na 
companhia minha filha e genro, pois ela já estava casada. 

Em casa os meninos organizavam campeonato de 
futebol de botão e faziam reunião os amigos. Aos finais de 
semana se juntava uma turma de amigos para jogar bola 
no Parque Marinha do Brasil. 
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Na época o parque estava começando a ser 
construído com a plantação das primeiras árvores, ainda 
bem pequenas. 

Lembrar deste tempo me fez pensar o quanto os 
meninos tiveram uma infância saudável e com 
brincadeiras sadias, algo que toda criança merece e 
deveria ter.    

Já os filhos da dona Terezinha adoravam ir ao 
zoológico brincar na casa do Tarzan e ver os animais, andar 
no trenzinho, assistir filmes no domingo à tarde e jogar 
bolitas etc.  

As meninas adoravam brincar de roda, com bonecas, 
uma delas fazia os galhos da ameixeira de cavalo. Mal sabia 
eu que num futuro bem próximo eu seria uma admiradora 
e participante da tradição Gaúcha. 

Os meninos brincavam, liam os gibis (revistas 
infantis). Inventavam histórias muito criativas com seus 
super-heróis. O mundo do faz de conta é muito rico. 
Leitura faz parte do mundo, os escritores são maravilhosos 
e criativos.  

Quando nossos filhos eram 
pequenos, os meus, assim como os teus 
Terezinha, também gostavam de jogar 
bolita. Também fazíamos alguns passeios 
pelo parque Farroupilha (Redenção), lá 
igualmente andavam de trenzinho.  

As crianças gostavam muito de 
passear, as vezes íamos passear pelo 
centro histórico de Porto Alegre no 
Castelinho do Alto da Bronze, 

Foto: Ronaldo, Ronei e 
Roni 
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considerando ponto turístico da cidade. Atualmente o 
Castelinho virou Centro Cultural.  A infância de nossos 
filhos foi linda, cheia de emoções e conhecimentos 
culturais. Uma infância para ser lembrada por toda a vida.  

Aliado ao lazer, vinha a responsabilidade os estudos, 
a formação que era fundamental para educação. Sim é 
fundamental. 

O cinema também é um veículo usado não só para a 
alegrar pessoas, mas também para educar. Basta escolher 
um bom filme. O filme do Tarzan e do Carlitos, o Gordo e 
o Magro, são muito divertidos. 

Com certeza, ainda quando pequenos as crianças 
adoravam assistir desenhos animados. Um deles foi o Sítio 
do Pica Pau Amarelo, um grande clássico direcionado para 
crianças, cheio de fantasias e imaginações. Esse era o 
momento onde todos ficavam quietos e atentos, 
assistindo sem piscar.  

Hoje em dia a programação é bem diferente, não 
existem mais tantas programações voltadas para crianças 
baseadas em contos imaginários e fábulas criativas. 

São tantas lembranças... revendo as fotos daquela 
época lembrei das festinhas de aniversário, quando fazia 
bolos incríveis. Meu marido ajuda com as decorações. Um 
ano fiz um tambor de guerra todo colorido, outro ano um 
Forte Apache. Na decoração tinha bonequinhos vestidos 
de índios, foi muito trabalhoso. Para completar, na manhã 
seguinte, ao acordar, vimos que o aniversariante estava 
comendo a cobertura do bolo! Essas histórias e muitas 
outras acontecem quando se tem crianças bem arteiras 
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como eles eram, com certeza foram momentos 
inesquecíveis. 

O tempo foi passando, veio a adolescência, os 
primeiros namoros e muitas histórias. Algumas bem 
engraçadas, como no casamento da minha filha, a mais 
velha dos quatro. No dia do casamento dela, o caçula 
carregava as alianças e por distração as deixou cair na 
igreja, foi a maior confusão em meio aos convidados ali 
presentes. Andávamos a procura das alianças, imagina a 
cena! Depois de muito procurar se esgueirando entre os 
bancos da igreja, as alianças foram encontradas e 
finalmente tudo deu certo. 

Gostei da história Jandira, um fato inesquecível e bem 
pitoresco, não há como esquecer hein? Lá se vão os bons 
tempos em que nossos filhos eram crianças.  

Eu tenho saudades desses tempos, mas eles 
cresceram e as preocupações são todas iguais em qualquer 
família. Houve uma época que a casa vivia cheia, barulho, 
namoradas, meninas que entravam e saiam, os namoros 
que começavam e terminavam. Certa vez aconteceu de 
chegar ex-namorada e encontrar namorada atual, uma 
saia justa, mas tudo acabava bem. 

Minha filha, a mais velha de todos, casou-se muito 
jovem, parou os estudos, teve 3 filhos, mas em um 
determinado momento ela retomou aos estudos e foi a 
primeira a concluir o ensino superior. Todos ficamos 
orgulhosos, o genro não se continha de tanta felicidade, 
até parecia ele o formando, momentos muito 
emocionantes. 
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Com o tempo veio a formatura dos outros filhos. 
Também teve a formatura de um deles e um casamento no 
mesmo dia, com uma grande festa.  

Enfim estas são algumas boas lembranças do 
passado.   Também lembro de ir passear de barco até a Ilha 
das Flores, aqui no nosso Rio Guaíba, chamado de lago. 
Chegando lá em casa de amigas, as crianças se encantavam 
com a quantidade de pássaros desconhecidos enquanto o 
pai delas pescava. 

Meus pimpolhos ficavam encantados quando alguém 
da família chamava o rebanho de ovelhas dizendo: “Vem 
tudo” e as ovelhas obedeciam, retornando ao local que 
lhes era destinado. Momentos felizes, brincadeiras 
saudáveis. Apesar de ter tido pouco tempo durante a 
semana para ficar com meus filhos, os fins de semana 
pertenciam a eles totalmente.  

Nossos bebês cresceram, agora já são papais e 
mamães dedicados, transmitindo tudo o que aprenderam 
na juventude. Parece que o tempo parou, com a chegada 
dos netos nos passa um filme. Veja a história que o meu 
neto desenhou: 
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Obrigada meu Deus pelas nossas lindas famílias! 
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Memórias de uma vida 

                                    Por Nair Elias e Carmela  

Tarde fria de inverno, chuva lá fora 
e Luiza começou a remexer nas gavetas 
da cômoda. Um móvel antigo herdado 
da sua avó. Todas as gavetas estavam 
cheias de velhos álbuns de fotografias. 
Abriu o primeiro, embolorado e com 
cheiro de mofo. Começou a virar as 
folhas e sentiu muita saudade da 
infância. Hoje, com 80 anos, Luiza vivia sozinha com seu 
gato de estimação. Restaram tantas lembranças...  

A primeira foto, Luiza bebê no 
colo de sua mãe, na praça do vilarejo.  

Ao fundo a igreja, as árvores, os 
canteiros de flores, a ruazinha 
principal, alguns carros antigos 
estacionados, casas que não existem 
mais.  

A cidade se modernizou, cresceu, hoje ali uma larga 
avenida.  

A segunda foto, Luiza sentada no balanço e seu pai ao 
lado. Seus pais eram tão novos, a mãe tinha 18 anos e o pai 
21.  
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Naquele tempo os jovens casavam 
muito cedo. Talvez fosse uma forma de 
se evadir do lar paterno, um certo desejo 
de liberdade, ou para realizar desejo dos 
pais de se unir a famílias tradicionais. 
Não exatamente como ciganos cujas 
famílias escolhiam marido para as filhas, 
mas qual fosse o motivo, a realidade é 
que os pais de Luiza casaram cedo 
demais. 

Inexperientes sim, porém determinados. Difícil 
imaginar quantas dificuldades enfrentaram no início da 
vida a dois. Naquela época o homem era responsável pelo 
sustento do lar, a mulher se dedicava a tarefas domésticas 
e cuidar dos filhos.  

Quando resolveram casar foram para um povoado 
mais distante.  Até pareciam meio ciganos sim, gostavam 
de mudanças frequentes. Por esta razão, de tempos em 
tempos iam para outro lugar.  

Recém-chegados à nova 
cidadezinha se assustaram um pouco. 
Para eles se tornava grande, 
majestosa, diferente, carros 
buzinando, barulho das freadas, 
algumas ruas calçadas, outras 
esburacadas, alguns jardins, pracinha 
com balanços, escorregador, a 
Igrejinha recém pintada por fora, 
dentro o altar improvisado e alguns 
bancos. Não estavam acostumados 
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com tudo isso, mas logo se maravilharam com o que viam. 

Olhando estas fotos Luiza lembrou dos detalhes que 
a mãe contava. Foi até a cozinha, fez um chá de hibisco e 
canela. Huummmmm... Cheirinho gostoso pela casa. 
Sentou no sofá da sala enrolada no cobertor, o gatinho 
Chico deitou do seu lado. O barulho da chuva e a música 
do Zamfir puxaram as lembranças. Álbuns e mais álbuns de 
fotografias ali naquelas gavetas. Luiza começou a pensar 
nas suas origens.  

O avô paterno Khalil veio do Líbano e o avô materno 
Johann veio da Alemanha. Dois queridos aventureiros, no 
século passado ainda bem jovens, solteiros, cruzaram o 
Atlântico sozinhos, em navios e datas diferentes e se 
estabeleceram no interior do Rio Grande do Sul, no mesmo 
povoado, Alto das Sete Léguas. Viraram agricultores, 
plantavam milho, mandioca, feijão, batata. Criavam 
galinhas, porcos e vacas. Ali também casaram e tiveram 
muitos filhos. Estas duas famílias se visitavam de vez em 
quando, um belo dia a mãe e o pai de Luiza se conheceram 
e se apaixonaram. Casaram e um ano depois Luiza nasceu.  

Puxa, sua história dava um bom livro, pensou Luiza, 
mas ela não gostava de escrever, mais fácil só ficar 
recordando em silêncio. 

Com a idade de 
quatro anos Luiza 
trocou de cidade. Já 
estava no jardim de 
infância no colégio das 
freiras. Fazia peças de 
teatro com as colegas, 
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adorava aquela função de usar fantasias, dançar, cantar, 
representar. Algumas fotos no álbum, onde ela era uma 
fada com chapéu pontudo que não parava na cabeça... 

 

              Lembrou do seu bolo de 
aniversário de 4 anos, no 
formato de flor, feito com 
bolacha Maria, recheado com 
creme de chocolate. Também 
viu esta foto, seus amiguinhos 
na mesa, Celso, Lia, Julia, Ari.  

Outra foto bonita, ela sentada com Ari no quintal, 
tomando mate na cuia pequeninha, ele com a chaleirinha 
na mão. Pareciam namorados, estavam se olhando bem 
amorosos. 

Onde estaria Ariovaldo hoje? Luiza nunca mais soube 
notícias dele. E mais uma foto...Luiza com a mãe tomando 

banho de rio. No rio Castelhano.  

             

Uma novidade! Quando Luiza tinha 
cinco anos, nasceu o maninho Luis. 
Nesta época, a avó materna que morava 
com eles, ensinava Luiza a falar e a 
cantar em alemão. Grande aprendizado, 
muito útil, anos depois, em suas 
andanças mundo a fora, Luiza conseguia 
se comunicar nesta língua. Sempre 
recordava da vovó e agradecia em 
pensamento. 
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Outra mudança de cidade. Agora Luiza precisava ir de 
ônibus para a escola. Bem complicado para ela, caipirinha 
do interior. Era tímida, não se adaptou no colégio de 
meninas ricas, mas foi obrigada a 
continuar frequentando. Sentia 
vergonha na hora da saída, os pais das 
colegas vinham em carros de luxo e seu 
pai vinha numa camionete velha, suja. 
Tantos contrastes neste período da 
infância. Notas péssimas, Luiza detestava 
bordado, matemática, geografia, no 
entanto era obrigada a tudo isso. 
Guardou como recordação aquele velho guardanapo 
amarelo sujo de sangue pelas picadas da agulha, com os diversos 

pontos de bordado que a professora ensinava. 

Menina pobre, vida humilde, difícil adaptação com 
bolsa de estudos na escola destas meninas de outro nível 
social. Certo dia a escola organizou um piquenique, a mãe 
de Luiza costurou vestido novo e todas colegas riram dela 
e do vestido. Olhando a foto preto e branco, ela lembrou 
até a cor do xadrez do tecido, o modelo era bonito, tinha 
cara de novo.  

Lembranças tristes deste período, ela não era feliz. 
Seu pai bebia, fazia alguns 
fiascos, a mãe trabalhava 
demais, escrava do lar. Sem 
tempo para dar atenção aos 
filhos.     

Aos nove anos Luiza 
mudou novamente de 
cidade. E foi para escola mais simples, colegas queridas, do 
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mesmo nível social, Luiza bem integrada, notas boas, 
gostava de estudar. Terminou o ensino médio.  

Tantas fotos, no pátio, com 
professores, na sala de aula, na calçada. 
Sentiu saudade. Até hoje encontra 
amigas daquela época.  

Luiza pegou outro álbum, as fotos 
dos seus quinze anos! Tudo muito 
simples, o primeiro sapato de salto alto, 
alguns amigos, nem teve bolo, mas 
dançaram e se divertiram. 

Continuou olhando fotos de férias na praia, festas 
caipiras, bailes com as amigas, tantos carnavais, a 
formatura. Os anos foram passando, aventuras, viagens, 
momentos maravilhosos, recordações.  
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Bem no fundo da gaveta aquele álbum com as fotos 
do seu casamento, depois as bodas de prata, de ouro. 
Nunca mais tinha olhado e agora também não quis reviver 
estas lembranças. 

Suspirou fundo, guardou todos álbuns, fechando a 
gaveta decidida. Por hoje chega de saudade! 

Olhou para fora da janela, a chuva tinha parado, um 
raio de sol iluminou a sala. Chico se espreguiçou e saiu pela 
portinhola, direto para o canteiro de margaridas, seu 
banheiro preferido no jardim. Danadinho.  

O celular tocou, mensagem no WhatsApp do amigo 
Toufic, perguntando se podia visitá-la e levar esfilhas ainda 
quentinhas, nova receita testada agora, a opinião dela era 
muito importante. 

Luiza se reanimou. Levantou, trocou de música, 
escolheu aquele samba da primeira aula. Sacudiu os 
cabelos grisalhos, deu uns passinhos de dança. Foi 
correndo até o quarto, passou o perfume de almíscar atrás 
da orelha, um batonzinho, olhou no espelho e se achou 
bonita.  

Voltou para a sala, abriu a janela, cheiro bom de 
grama molhada. Respondeu a mensagem do amigo "claro, 
podes vir, estou dançando e te esperando, quem sabe 
tomamos aquele licor? Ou um vinho branco?" 

Cinco minutos depois ouviu alguém chamar, lá no 
portão: 

- Luiza, Lulu!! Apelido carinhoso dado por seu vizinho 
e amigo, o libanês Toufic. Coroa bonitão, alto, elegante. 
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Se conheceram na academia, durante as aulas de 
dança no verão passado, quando escolheram o mesmo 
ritmo, samba de gafieira. Depois da primeira aula 
descobriram que eram vizinhos. Logo encontraram 
afinidades, gostavam de caminhar, viajar, dançar, 
cozinhar, viviam sozinhos, eram viúvos, tinham quase a 
mesma idade. Toufic ia fazer 80 anos em abril e Luiza fez 
aniversário em dezembro. Ariano e capricorniana, sem 
grandes chances de dar certo no terreno afetivo, ponderou 
Luiza. 
            No entanto, nem sempre a astrologia se confirma... 

Os dois que o digam, depois do longo e carinhoso 
abraço na porta entraram abraçados na sala.  

Esfilhas recheadas com maçã verde, canela e 
gengibre, explicou Toufic, antiga receita criada pela vovó 
alemã. 

Como assim?? Perguntou Luiza, espantada com esta 
incrível coincidência, minha avó materna também era 
alemã!  

Acabaram de descobrir mais uma afinidade. Deram 
risadas enquanto saboreavam as esfilhas. E iniciaram um 
longo bate-papo sobre seus ancestrais. Os dois amigos 
tinham sangue alemão e libanês. Começaram a fazer 
planos para uma próxima viagem ao Líbano, resgatar 
memórias e lembranças. Tomaram licor, dançaram, se 
despediram com um doce beijo na boca, sabor 
maçã/canela. 

Na semana seguinte a escola de dança organizou um 
baile à fantasia. Toufic foi de árabe e Luiza usou roupas 
alemãs. Um sucesso! 
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Agora Toufic está 
ensinando a língua árabe para 
Luiza. Continuam caminhando, 
dançando, trocando receitas, 

namorando e planejando. Como dois 
adolescentes octogenários, felizes e 
apaixonados por tudo. 

Um novo começo. Não existe 
tempo certo. Sempre é tempo de 
recomeçar. Afinidades e tantos gostos abotoando 
certinho. O amor está no ar... É possível sonhar e fazer 
planos sim. Os dois tem muita saúde e viajar por aí é o que 
mais querem. Não importa se chove, se falta luz ou água, 
eles aprenderam a simplificar, agradecer, aceitar e vibrar 
intensamente em cada passo desta grande aventura, a 
vida.  
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Recordações de uma juventude alegre e feliz 

Por Nair S. e Uiara  

 

Nossa juventude foi alegre e vivida em uma época 
tranquila em que se podia sair em qualquer horário do dia 
ou da noite sem ter medo de violência. Andávamos sós e 
confiantes, passeando, namorando pelas ruas sem 
nenhum temor.  

Era comum trabalhar e 
estudar à noite para os jovens 
de classe média. Eu estudava e 
trabalhava tendo uma colega 
de colégio que como eu 
gostava de sair e dançar e 
viajar.  

Ela era bancária e nós íamos 
todos os sábados no Sindicato dos 
Bancários dançar. Ela tinha muitos 
colegas, sendo uma festa cada vez que 
saíamos especialmente quando íamos 
dançar. Tivemos momentos incríveis 
em que dançávamos tanto que certa 
noite em função de dor nas pernas trocamos de sapatos. 
Saímos na Rua da Praia, eu com os sapatos dela e ela com 
os meus. 

O que interessava nesta época era dançar bem, tanto 
que uma vez dancei a noite inteira sem saber o nome da 
pessoa, o objetivo era se divertir e dançar.  
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Já em outra ocasião, tinha um baile na Reitoria da 
UFRGS com uma orquestra famosa que eu gostava muito, 
só que não dancei com ninguém (fiz crochê a noite inteira) 
isto se dizia da pessoa que não dançava, o que era sofrido. 

Nas férias de trabalho, 
programávamos passeios, viagens, 
fazendo os roteiros dos lugares 
que queríamos conhecer. Assim 
planejamos viagens pelo Brasil e 
Europa. 

A primeira vez que fomos para 
Europa, o nosso foco foi a França, onde eu 
apresentaria um trabalho em Paris.  

Fomos depois para Bordeaux 
voltando de trem e à noite, compramos 
vinhos e tomei uma garrafa nesta viagem. 
Assustei minha amiga e, claro, dormi 
muito bem, chegando melhor ainda em 
Paris. 

Noutra oportunidade, fomos num restaurante em 
Paris, dessa vez com um grupo maior. Lá eu pedi um prato 
da casa. Veio uma salada num prato pequeno. Então o 
resto do grupo foi no buffet e toda vez que passavam por 
mim, colocavam alguma coisa no meu prato. 

Em outra viagem a Portugal, nós estávamos em 
Coimbra e no almoço eu pedi, novamente algo da casa e 
elas o prato feito. Quando serviram o meu, Bacalhau à 
Gomes de Sá, as duas acharam que eu passaria mal, mas 
ao contrário, fiquei muito bem todo o tempo. 

Eu no trem em Paris 
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Puxando pela 
memória, lembrei-me de 
uma pequena viagem 
pelo Brasil, feita para a 
cidade de Rio Grande, nos 
idos de 1980, quando 
fomos de trem Húngaro. 

O trem saía duas vezes na 
semana, da Estação Ferroviária de 
Porto Alegre. Partimos no horário das 
19 horas, rumo à Rio Grande, pois a 
viagem tinha a duração de 12 horas, 
passamos a noite viajando. Foi uma 
festa, entramos e fomos aos nossos 
lugares, após fizemos um pequeno 
turismo, vendo onde eram os 
sanitários, o bar, etc.  

Em outra ocasião, fomos para 
Belém do Pará, participando da festa do Ciro de Nazaré, lá 
ficamos impressionadas com a multidão de pessoas e a fé 
que todo aquele povo demonstrava. 

Conhecemos o mercado "Ver o Peso" que se 
assemelha em parte com o nosso mercado público. Fomos 
no Porto já vitalizado, muito bonito completamente 
diferente do nosso, com restaurantes, bares, com lojas, e 
com os barcos na água.  

Passamos um final de ano em Fortaleza, num Hotel a 
beira mar com uma vista maravilhosa. Conhecemos muitas 
praias lindas, e à noite fomos numa casa noturna chamada 
"Arre Égua" onde tem um gaiteiro que toca "forró" e o 
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povo dança e muito bem. Mais tarde tinha banda com 
músicas variadas. 

Passeamos muito pela orla, que é maravilhosa, 
conhecendo lugares lindos, os monumentos e muitos 
passeios que o Rio oferece aos turistas. Não podemos 
deixar de mencionar as inúmeras e famosas praias. Fomos 
na inauguração do Maracanã, onde o Fluminense jogou 
com o Grêmio, sendo o Grêmio o vencedor, fazendo uma 
festa linda. 

Outra vez, meus pensamentos voam, fazendo com 
que eu me recorde de uma ida a Brasília. Ficamos por lá 
uma semana, visitamos a Catedral, linda demais, o 
Memorial JK, a praça dos Três Poderes, enfim fomos a 
todos os locais possíveis de visitação, tiramos várias fotos. 

Esta viagem aconteceu em abril de 1985, quando 
ocorreu o falecimento de Tancredo Neves. Lembro-me 
ainda da comoção das pessoas quando da passagem do 
corpo do Presidente.  

Foi uma época muito boa, 
em que a gente não tinha medo 
de andar nas ruas, de viajar, 
passear com os amigos a qualquer 
hora. Curtimos muito aquele 
tempo, mas hoje também se pode 
curtir a vida (embora com 
algumas restrições), continuamos 
viajando, passeando e sendo 
felizes. 
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Reminiscências de nossa Juventude 

Por Elisabetha e Carlos  

 

Como não lembrar da infância e do lugar onde cresci, 
se foi nessa cidadela, que a magia aconteceu nos meus dias 
de infância, onde aconteceram as primeiras descobertas 
sobre a vida... 

Essa é a história de duas pessoas que vieram do 
interior e vão contar suas lembranças da juventude. 

 Laurita, uma menina que morava 
no interior, tinha duas irmãs mais 
velhas e irmãos mais novos. Sua vida 
no interior foi muito ativa, mesmo 
porque ela ajudou no cuidado dos 
maninhos mais novos. No verão ela ia 
com os irmãos e amigos até na beira 
dum rio, que ficava a um quilômetro e 
meio de casa, para tomar banho e aprender a nadar. O pai 
achava importante o aprendizado dessa atividade. 

Ela e os irmãos estudaram num colégio na mesma 
cidade até a quinta série do primário. A cidade era tão 
pequena que só tinha o curso primário. Mas o pai queria 
que os filhos estudassem algo a mais. E foi aí que ele 
pesquisou e encontrou outros colégios em cidades 
maiores, onde poderiam estudar e morar no próprio 
colégio como interna. 

Como esta menina, João também morou no interior, 
tinha dois irmãos na época, seu irmão mais novo, 
companheiro inseparável, quando sua irmã nasceu, foi 
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uma grande alegria de toda a família, sempre foi tratada 
como uma princesa.  

Estudaram na área rural e aprenderam a realizar as 
lides diárias, tanto no cultivo da roça, como no cuidado 
com os animais na alimentação e ordenha. Durante a 
infância foram orientados pelos pais para estudarem e 
buscarem profissões que tivessem melhores salários.  

Por isso, assim que finalizou o ensino primário, foi 
residir na cidade com a finalidade de cursar o ginásio. 
Chegando à cidade morou na casa de sua avó, onde iniciou 
os primeiros passos na vida da cidade. Realizou exame de 
admissão ao ginásio, sendo aprovado iniciou um novo 
desafio. Na cidade realizou atividades diferentes da vida 
rural. Nas brincadeiras da cidade, acabou se interessando 
pelos esportes. Gostava de jogar bolitas e pião, e praticar 
futebol nos campos próximos a casa da sua avó. Na escola 
adorava aula de educação física, onde realizava várias 
atividades esportivas.  

Laurita foi estudar no colégio interna, onde tinha 
muitas outras meninas de várias idades e de muitos cursos 
diferentes.  

Este internato era somente de 
meninas, do curso ginásio e segundo 
grau. O dormitório das estudantes de 
quinta a oitava série era num salão só, 
uma cama ao lado da outra tendo como 
separação um bidê. Mas as do segundo 
grau já dormiam em celas formadas 
com cortinas. As refeições todas faziam 
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ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Quem organizava e 
ordenava tudo e todas eram as freiras. 

Laurita e sua irmã voltavam para casa somente nas 
férias, mas outras meninas que moravam mais perto, iam 
passar a Páscoa em casa e às vezes alguns feriadões. 

Na época elas achavam ruim ficar morando ali, mas 
na verdade foi de grande aprendizado para todas. Hoje isso 
já não existe mais. 

João, antes de concluir o curso ginasial, apresentou-
se ao exército para prestação do serviço militar inicial, mas 
continuando a estudar, no início da vida militar, muitas 
novidades na execução das tarefas diárias na caserna. 
Logo ele tomou gosto pelas lides militares, sempre 
realizadas com exigências e presteza, algo que despertou 
seu interesse.  

Ele procurou se adaptar rapidamente à rotina dos 
serviços diários. As instruções transmitidas pelos 
integrantes da instituição foram moldando sua 
personalidade e despertando cada vez mais objetivos 
dentro da área profissional militar. 

Já Laurita foi morar num internato que era somente 
de meninas, lá faziam muitas atividades, além das aulas e 
temas de casa. No internato jogavam voleibol e caçador 
num campo específico, um pouco separado do resto do 
colégio, mas Laurita nunca foi muito boa nessa atividade. 

Ela gostava mais de jogar 5 marias, bilboquê e ping-
pongue nas horas de folga ou nas horas do recreio, porque 
lá tudo era com hora marcada e uma pessoa encarregada 
ou uma freira tinha que ficar olhando ou cuidando. 
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Em algumas ocasiões raras, quando tinha menos 
internas em casa, as freiras faziam um passeio com as 
alunas pelas ruas da cidade para irem a algum evento ou 
igreja fora do colégio. 

Esse colégio era muito grande. Ocupava mais de uma 
quadra em um dos lados e do outro lado ia até a metade 
da quadra. 

De manhã a maioria ficava nas aulas e à tarde tinha 
aula para as crianças menores que não ficavam morando 
lá. 

Tinha as internas e externas e também as do juvenato 
que eram as aspirantes que estavam se preparando para 
ser freiras. Essas também ajudavam na cozinha e na 
limpeza. 

O colégio era dividido ao meio por um muro com um 
portão. Um lado era das meninas do juvenato, onde tinha 
um lindo jardim com bastante verde. Para as internas era 
proibido passar o portão e entrar no pátio com as plantas 
ou jardim. 

Do outro lado ficavam as meninas do internato e 
todas as estudantes. Lá tinha apenas uma árvore enorme 
que fazia bastante sombra 
e as outras partes eram de 
concreto, onde também 
acontecia a hora do 
recreio. 

Muitas meninas 
estudavam piano ou gaita. 
Nesse internato 
também fazíamos atividades como danças gaúchas, por 
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exemplo, o pau de fitas e outras, para apresentar em 
ocasiões especiais. Tinha meninas que cantavam ao som 
da gaita. Laurita estudava piano. 

João concluiu o ginásio durante a prestação do serviço 
militar e iniciou o 2º Grau, recebendo o apoio de todos 
companheiros do quartel e familiares. Procurou estudar e 
realizar as atividades militares, sempre com bastante 
dedicação. Teve muitas adversidades, devido ao tempo 
muito escasso para estudar, pelo fato de desempenho da 
atividade militar ser praticamente exclusiva.  

Finalizamos aqui nossas histórias de adolescência. 
Enfatizamos os acontecimentos com os detalhes mais 
relevantes e pitorescos de nossas vidas, marcadas pela 
simplicidade. 
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Lembranças 

Por Clenice e Ivani 

 

Essas são as lembranças de duas mulheres que 
viveram no passado histórias parecidas sem se 
conhecerem e que hoje se encontram lado a lado numa 
sala de aula, aprendendo informática para idosos naquela 
que na nossa opinião é a melhor Universidade Pública do 
Estado do Rio grande do Sul, quiçá do país. 

A minha infância foi muito feliz onde eu morava tinha 
muitos amigos. De tardinha todos íamos para frente de 
casa brincar de roda. E contar histórias. 

Eu, assim como a Clenice, também guardo na 
memória lindas lembranças de um tempo onde não havia 
tantos carros e nós éramos os donos da rua. Podíamos 
jogar vôlei até tarde, pular amarelinha, brincar de pegar, 
passar anel e até falar com as estrelas. A violência, se 
existia, certamente não ocupava as mentes infantis. 

As famílias de um modo geral eram grandes, a minha 
então... nós éramos sete irmãos, compostos de 4 meninas 
e 3 meninos, eu era a do meio. As minhas irmãs brigavam 
para me cuidar, era como se eu fosse um bebê. Por isso 
meu parceiro constante era mesmo o meu irmão, com 
quem eu aprendi a soltar pipa, jogar bolita e soltar peão.  

Vivenciamos excelentes momentos mesclados de 
alegrias e muitas brigas também. Eu sou quatro anos mais 
jovem que o Natalio e as desavenças eram quase sempre 
motivadas pelos "facões" que eu dava na hora de jogar 
bolita, eu avançava muito com a mão e os amigos dele 
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ficavam irritados com aquela situação, principalmente 
quando eu ganhava o jogo. Eles diziam assim: “Com a tua 
irmã não dá... ela chora se perde, ganha quando avança...”, 
mas por outro lado ele tinha que me cuidar senão 
entrávamos os dois pra dentro e a brincadeira acabava ali. 

Verdade, Ivani. Lembro chegava do colégio, à tardinha 
íamos com nossos amigos para frente de casa e 
inventávamos histórias e brincadeiras. 

Tenho saudades daquele tempo, com 9 anos tivemos 
que vir para Porto Alegre, a vida no interior é muito boa. 

Nas férias nós 
viajávamos de trem para o 
interior novamente, eu 
adorava. Tinha amigos que 
estavam sempre me 
esperando. Assim nós 
fazíamos nossas 
brincadeiras de sempre. Hoje sinto saudades do tempo de 
criança. 

E agora Clenice? 

O tempo passou muito rápido sem que 
percebêssemos... construímos nossas histórias com 
saudosas lembranças de nossa meninice. 

Engraçado como olhamos nossas memórias. Você 
lembra, Clenice, das aulas de matemática...? Lembro que 
chegava em casa louca para contar o que tinha aprendido 
na escola. Já sabia, contar, somar, multiplicar e dividir, me 
sentia grande, quase um gênio. Ficava excitada também 
com a geometria... achava bonitas as palavras “cateto” e 



40 
 

“hipotenusa”. Nesta época a matemática não me 
assustava. 

Então Ivani, eu já não via a matemática com bons 
olhos, gostava mesmo era da língua portuguesa com suas 
orações, seus verbos predicados. 

Mas havia um momento bom com o qual nós jamais 
discordaremos: a hora do recreio. Tudo era bom, pular 
corda, brincar de roda, de pegar, de esconder (“Cruz de 
pau, cruz de ferro, quem olhar vai pro inferno”)... Sim 
tínhamos medo do inferno, não podíamos desagradar a 
Deus que tudo via e conhecia, até 
nossos piores pensamentos, que na 
verdade nem tínhamos. Todos éramos 
criados para o bem. Tinha que perdoar, 
não mentir e não desejar o mal para 
ninguém. 

Na adolescência fiz amizade com 
uma menina da mesma idade. 
Estudávamos no mesmo colégio, 
quando chegava domingo íamos no cinema, era bem 
divertido. Os filmes eram seriados, não dava para perder 
nenhuma sessão. Momento que a gente paquerava e era 
paquerada pelos guris. 

E assim crescemos naturalmente, uns mais, outros 
menos. A adolescência foi chegando e junto com ela 
momentos de rebeldia e de alegria pela liberdade 
conquistada aos poucos. Nessa época, começava o 
interesse pelo namoro, cercado por muitos tabus. 
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Naqueles anos a 
gente flertava antes do 
namoro e esse flerte 
podia durar dias, 
semanas e até meses. A 
moça, era assim que as 
jovens eram chamadas, 
não podiam aceitar a 
corte assim, assim. Era preciso fingir desinteresse.... 
Nossos pais diziam que os rapazes só queriam passar 
tempo com as moças assanhadas, mas para casar queriam 
namorar as moças recatadas.  

E tem mais: o namorado tinha que pedir licença aos 
pais da namorada para frequentar a casa e tinha que se 
despedir às 10h da noite no fim de semana e nas quartas 
podia ficar até as 9h. 

Lembrar tudo isso nos parece muito engraçado. 

Me dou conta que bem antes disso, a matemática já 
não me fascinava mais. Era quase um bicho de sete 
cabeças. 

As amigas eram de uma cumplicidade desmedida até 
mentiam para as mães, dizendo: “Voltamos cedo, deixa 
dona fulana a gente volta cedo”. Sempre íamos aos bailes 
com as mães, elas se revezavam entre si. Lembrei de mais 
uma: dançar de rosto colado era o máximo da ousadia, 
quase um crime e as crítica vinham no dia seguinte ... quem 
dança de rosto colado não casa. 

Amadurecemos e viramos mães de família, tentamos 
passar para nossos filhos o que recebemos de nossos pais, 
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mas a realidade hoje é 
outra, o mundo evoluiu e 
já não há espaço para 
tantas limitações.   
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Viajar é tudo de bom, certo? 

Por Bernardo e Sara 

 

 Viajar é conhecer lugares, pessoas com costumes 
diferentes, fazer novas amizades. É um jeito de aguçar, em 
alguma medida, os órgãos dos sentidos. São os sentidos do 
olhar, da escuta, do olfato, do paladar, do tato. 

 Viajar desperta um sentimento de não 
pertencimento, se consideramos os ambientes, até então, 
estranhos para nós. 

O que buscar? Esta pergunta é importante, pois a 
resposta contribui para o delineamento de um percurso. 

Escolher lugar, meio de transporte, avião, ônibus, 
automóvel, bicicleta...a pé...caminhando. Viajar é tudo de 
bom! 

 

Iniciando meu percurso 

 

Sou Sara Tereza Closs, aluna desde março de 2014 do 
Programa de Inclusão Digital de Pessoas Idosas UNIDI 
UFRGS.  

Fui alfabetizada aos seis anos na escola Pastor Dohms, 
em Porto Alegre. Aos oito anos, fui para o Colégio Martin 
Luther, em Estrela, RS.  Foi nesta escola que me aproximei 
de pessoas com costumes germânicos.  

Retornei para Porto Alegre, para estudar na UFRGS, 
sendo diplomada por esta Universidade. 
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A caminhada inicial desta minha viagem, que é minha 
vida, foi realizada, com minha família, sendo a minha mãe, 
a minha parceira "condutista".  Dito de outro modo, eu não 
viajava sozinha. 

Os lugares percorridos estavam inseridos em um 
contexto cultural, social, onde costumes étnicos e 
religiosos, delineavam, em grande medida, o percurso... 

Sem eu saber, diante de possibilidades, fui 
enfrentando imprevistos, dificuldades...Coisas que 
acontecem somente, quando partimos.... Este jeito de 
conduzir-se por vias, que, com cuidado e perseverança, 
nos levam para lugares desconhecidos, a vivenciar 
perplexidades... 

 

Em março de 2014, meu filho caçula, então estudante 
de graduação da UFRGS, me conta sobre o Curso de 
Informática para Idosos na FACED/ UFRGS (Informação 
publicada no jornal Correio do Povo). A oferta era para um 
público interessado, com gratuidade. 

Trata-se do início de uma nova viagem.... Saber-se em 
processo de envelhecimento, convivendo com outras 
pessoas, adultos maduros, buscando aperfeiçoamento em 
curso de inclusão digital, em conjunto com adultos jovens, 
alunas de graduação, pós-graduação, ensinando 
aposentadas, é perceber que a viagem para todas teve um 
longo percurso. 

Este novo espaço, novas pessoas, pessoas novas, 
passa a configurar-se em um ambiente de trabalho que 
requer disciplina, responsabilidade, espírito de grupo, 
considerando o contexto em que se insere a atividade 
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didática a que se propõe. Ter como finalidade o ensinar e 
aprender, incluindo informática no cotidiano. 

  É, também, ambiente de lazer, confraternizações 
entre professoras e alunas, de viagens, aventuras 
despretensiosas, passeios, levando tablets, máquina 
fotográfica, registrando a solidez do Programa de Inclusão 
Digital para Idosos, no qual amizades vão se consolidando. 

Em 2016/1, nas aulas de informática, as professoras, 
com entusiasmo nos ensinaram a criar um App, onde cada 
aluno escolheria um tema, tendo como grande 
acontecimento, o lançamento dos Aplicativos, em Saguão 
do prédio da FACED. 

 

Aprontando as malas 

 

Decido viajar para Alemanha, em caráter pouco 
comum.  Unindo o útil ao agradável, viajo para visitar filho 
primogênito, em fase final de Mestrado em HZG, e, 
também, reencontrar pessoas amigas. Escolho uma época 
de tempo ruim, ou seja, baixas temperaturas, que 
variavam de 5ºC a -14ºC. Os dias são mais curtos. Chuva, 
água, neblina, neve. Poucas vezes o sol aparece... 

Enfim.... Por mais estranho e paradoxal que possa 
parecer, a época era de grande movimentação nas ruas, 
igrejas abrindo as portas para visitação e apresentação de 
concertos natalinos, feiras de natal em diferentes locais 
pelas cidades. Nestas, uma infinidade de produtos é 
colocada à venda. Entre estes, artigos de artesanato e, 
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predominantemente, de gastronomia, produzida 
especialmente para esta época do ano. 

Assumida a personalidade de viajante, em alguma 
medida, estou engajada com uso de aplicativos, 
principalmente. Inviável viajar, sem se perder por aí, sem 
o conteúdo desenvolvido ao longo do curso.  

 

Sob o céu de Dresden 

 

Na véspera de natal, 23 de dezembro, estou com meu 
filho, a visitar um importante museu na cidade de Dresden 
(Destruída em fevereiro de 1945, no final da Segunda 
Guerra Mundial, 1939-1945, completando agora, 70 anos 
na história. A cidade, referência universal na cultura, foi 
toda reconstruída). 

O ingresso é pago e é caro para mim. 

Despretensiosamente, percorremos inúmeros 
corredores, apreciando as obras expostas. Uma voz 
anunciava o tempo que ainda tínhamos para a visitação. 
Era curto. Queríamos ver tudo.... Não tínhamos tempo 
para visitar todas as salas. Eis que nos deparamos com uma 
Sala Negra, escura. Entramos.... Não havia obras exposta 
nas paredes. 

 

Aguçando sentidos 

 

 Uma tela, em branco, cobria uma parede. Uma mesa 
com um computador e um convite para pesquisar "quem 
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sou eu nesta visita ao museu?". Digitei meu nome e, para 
minha alegria, aparece a tela inicial do UNIDI, com o meu 
nome e o meu aplicativo com o título Iguarias. (Nele 
abordo a ancestralidade na gastronomia, 
predominantemente, germânica, no cotidiano de 
mulheres. Dito de outro jeito, trata da arte de preparar 
"Delikatessen"). 

Apareceram os nomes de docentes, protagonistas do 
Programa de Inclusão Digital para Idosos e .... Um elenco 
de adultos maduros que finalizou o App, em 2016/1.  

 Foi uma surpresa boa ver a imagem projetada na 
parede. Lembrar do trabalho exaustivo, tanto de alunos, 
quanto da professora Letícia e colaboradoras. Lembro de 
cada uma.... Tirei uma foto da imagem, que não ficou boa 
e, mesmo assim, enviei pra “Prô Lê”. Que emoção! 

Eu estava lá, perplexa, quando uma voz anunciava os 
minutos finais que faltavam para o encerramento das 
atividades do dia. Poderia voltar no dia seguinte... Mas o 
museu reabriria, somente, em janeiro de 2017, após três 
semanas de recesso.  

Novos olhares para o Programa de Inclusão Digital 
que nos acolhe... arte visual contemporânea...Através do 
uso cotidiano da Informática, para público sênior 
interessado, surgem, sempre, novas possibilidades. 

 

Finalizando... 

 

O meu contentamento pela escolha de uma cidade 
reconstruída foi grande.  
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A reconstrução possibilita inserção de inúmeras e 
diferentes culturas e, com engajamento, na 
contemporaneidade, aproximar corações.   

Em busca de sentido, fui percorrendo o meu 
caminho...novos lugares, novas amizades, muita 
conversa.... Muita música... Novos projetos.... Enfim, 
tendo sonhos, com os pés no chão. 

Que cada pessoa possa ir em busca de sentido.... 
Possa viajar muito... 

Viajar é uma arte! 

 E, como toda boa arte requer acompanhamento 
musical, trago poucas palavras de Vinícius de Moraes, de 
seu Soneto da Separação, escrito em 1938, quando viajava 
no oceano atlântico, a bordo de um navio, para Inglaterra: 

" Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante. 

De repente, não mais que de repente." 

 

 

Foto do meu jardim na primavera que passou... em 2016 

  Concordo contigo Sara. Quando era executivo, do 
Grupo Pereira Lopes S/A, fui transferido para São Paulo, no 
bairro da Lapa, na década de 90. Na primeira noite, 
hospedado em Hotel na esquina da Avenida Ipiranga com 
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Avenida São João, passei em claro, admirando o 
movimento de pessoas, carros, e restaurantes, casas 
noturnas, que não fechavam suas portas à noite. 

Durante o dia, no bairro da Lapa, em São Paulo, exerci 
as minhas atividades profissionais, com uma equipe de 150 
pessoas. Para minha surpresa, no terceiro dia de trabalho, 
foi designado um guia, da referida Empresa, para me 
acompanhar ao centro de São Paulo, onde conheci várias 
pessoas. 

Gosto muito de viajar, mas nunca pude viajar muito. 
Por isso enumero os lugares que eu gostaria de conhecer: 

 Fernando de Noronha, para mergulhar nas águas azuis 
e cristalinas. 

 Fortaleza, para conhecer suas praias. 

 Nordeste brasileiro, para conhecer os costumes locais, 
sua culinária, enfim, sua cultura. 

 Rio de Janeiro, conhecer suas praias, o bairro da Lapa, 
onde nasceu a Bossa Nova, no início dos anos 50. 
Conhecer o teleférico, que conduz ao Cristo Redentor, 
o bairro Andaraí, as escolas de samba e o Sambódromo. 

 Belém do Pará, para ir na festa religiosa e assistir a Fafá 
de Belém cantando. Todos os anos ela faz a abertura 
dessa festa. 

 Praias do litoral de Santa Catarina. 

Viajar, este sonho lindo que eu acredito que todos 
temos... 
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Conversa sobre brinquedos e brincadeiras de infância 

Por Dorly e Terezinha B. 

 

Na época de nossa infância, nos divertíamos com 
brincadeiras tão simples, entre elas: pular corda, brincar 
de roda, passar anel, pular sapata, jogar bolitas e andar de 
bicicleta. Todas as nossas brincadeiras eram realizadas nas 
calçadas ou no meio da rua, pois na rua em que 
morávamos não havia um fluxo de carros, que pudesse nos 
trazer preocupação ou interromper nossa diversão, a 
tranquilidade pairava sobre nossas cabeças.  

Nas nossas trajetórias de brincadeiras infantis temos 
detalhes semelhantes nas escolhas. A Brincadeira que mais 
gostávamos de fazer era andar de bicicleta. Escolhemos 
falar sobre uma brincadeira muito saudável e que ao 
mesmo tempo nos incentiva a manter em atividade nossos 
músculos, fortalecendo pernas, abdômen e braços e 
desenvolvendo também atividade motora, percepção e 
atenção. 

Eu vim de uma educação muito rígida, pois quem 
determinava o que fazer, com quem brincar e com o 
que brincar era meu pai. Que determinava horários e 
afazeres que tinham que ser cumpridos. 

Pela manhã   íamos ao Colégio de Irmãs Católicas, 
dizia ele que a educação lá era mais séria. 

    Voltando da escola tínhamos que fazer as tarefas da 
escola. Após ajudar na loja, meu Pai era Alfaiate e tinha 
junto uma Loja de Confecções. Eu era a filha mais velha e 
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por isso tinha que ajudar mais o meu pai. Tirava medidas 
de ternos, ajudava na limpeza da loja, etc. 

Após os afazeres sobrava pouco tempo para 
lazer.  Obedecíamos para poder brincar, ao mesmo tempo 
ele dizia: 

- Nada de brincadeiras com meninos e nem 
brincadeiras de meninos. 

Eu adorava e queria aprender a andar de bicicleta, 
mas meu pai dizia: 

- Nem pensar! 

Ele dizia ser uma brincadeira de menino, nem pensar 
em querer comprar uma bicicleta, ele não queria saber 
dessa história. 

Mas como eu era muito danada e teimosa, dei um 
jeito. Quando eu resolvia fazer, eu fazia, mesmo com 
medo. Eu era determinada, para mim castigo 
não adiantava. Por isso aprendi a andar de bicicleta 
escondido de meu pai e mãe.  

Uma colega minha e vizinha tinha bicicleta. Ela 
me disse:  

- Deixo você andar, mas em troca você lava as 
escadas do apartamento. 

Só que tinha um detalhe: a mãe dela não podia saber, 
pois era tarefa dela fazer isso. Daí eu aceitei, pois eu 
queria aprender a andar. 

Fugia da loja e ia até a casa dela. E ela cuidava para 
que a mãe não me visse. Então ligeirinho eu lavava as 
escadas. Depois podia pegar a bicicleta e ia andar ao lado 
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da casa, em uma esquina que ficava numa ladeira, onde só 
desciam caminhões. Era muito perigoso. 

Subia na bicicleta e me largava descida abaixo. 
Aprendi sozinha e sem cair. Na volta tinha que empurrar a 
bicicleta, pois era muita subida. Mas com o tempo logo 
aprendi e fiquei muito feliz.  

Minha amiga ficava na esquina 
controlando minha mãe quando ela me chamava, a colega 
me avisava e eu pulava um muro e entrava disfarçada na 
loja.  Assim realizei um sonho de infância.  Meu pai nunca 
soube.  

Mas o tempo passou e assim era com 
outras brincadeiras: jogar bolitas, jogar vôlei e outros, eu 
apreciava mais brincadeiras de meninos como diziam 
antigamente. 

Com o passar do tempo eu casei, me formei e realizei 
meu sonho: com meu primeiro ordenado comprei minha 
tão sonhada bicicleta preta Monark. O prazer sentido era 
enorme, era como se tivesse comprado o carro dos 
sonhos.  Mais tarde tive filhos e minha filha andava de 
bicicleta comigo e participava e passeios ciclísticos e 
temáticos de Infância. 

Que linda a tua história Dorly. Na rua da minha 
infância também aconteceram várias situações que 
deixaram lindas recordações, pelo resto de minha vida. 

Entre elas as brincadeiras do tempo de criança. Uma 
delas foi um grande desafio: andar de bicicleta, por dois 
motivos. Primeiro porque não tinha uma bicicleta e 
segundo não sabia andar de bicicleta.  
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A primeira criança da turma que ganhou uma bicicleta 
foi a Núbia, que emprestava a bici para todos. "Muito 
corajosa", subi na bicicleta e saí pedalando em direção da 
esquina, quando fui obrigada a descer a lomba da avenida, 
que ficava entre a nossa rua e a rua debaixo, foi muito 
rápido. 

Pedalar, como? Os pedais giravam rapidamente 
fugindo dos meus pés. A bici só parou quando cruzou a rua 
debaixo e foi parar sobre um canteiro de arbustos, eu 
agarrada no guidão e com o coração disparado. 

 

Também tinha outra brincadeira que era pular corda. 
Nela duas pessoas trilhavam a corda enquanto as outras 
pulavam "fogo, foguinho, fogão", que significa pular a 
corda de forma lenta, rápida e muito ligeira. 

Nas brincadeiras de roda, sempre dávamos um jeito 
de ficar ao lado do guri que "gostávamos", para poder ficar 
de mãos dadas. 

Entre as músicas lembro de:  

 Arroz com Leite: “arroz com leite quero brincar 
com uma das meninas do meu coração, que 
saiba ler, que saiba escrever, que saiba abrir a 
porta do meu coração”. 

 Senhora dona Cândida: fazíamos a roda e alguém 
ficava no meio da roda e cantávamos: "Senhora 
dona Cândida coberta de ouro e prata descubra 
o seu rosto quero ver a sua graça, a "D. Cândida" 
respondia): "que anjos são estes que tanto me 
rodeiam, é de dia é de noite, Pai Nosso, Ave 
Maria”. Ela saia do centro da roda e andava por 
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fora dela dizendo "porão, porão sem sal 
roubaram a galinha do meu quintal", escolhia 
alguém e empurrava para o centro da roda.  

Passar anel ficou uma brincadeira mais emocionante 
quando nos tornamos adolescentes, pois passar o anel 
pelas mãos de quem gostávamos gerava muita 
expectativa.  

Também pulávamos sapata, marcávamos o "inferno" 
e iniciávamos a escrever os números de um a nove, 
escrevíamos o "céu", com uma pedrinha, que jogávamos e 
não podíamos "queimar”, isto é cair entre as duas pedras 
da calçada. É uma brincadeira semelhante a "Amarelinha". 

Ser criança, em qualquer parte do mundo, deveria ser 
igual para todos, mas nem todos tiveram a felicidade de 
desfrutarem momentos iguais aos de Dorly e Terezinha, 
que relembram momentos marcantes de suas infâncias. 

      Como tudo no mundo, o tempo passa e traz 
transformações que independem de nossas vontades, em 
nossas ruas que eram serenas e davam segurança para nós 
e nossos pais, a tranquilidade desapareceu, hoje, passam 
carros e ônibus e a insegurança impera. 

       Lembrar das descobertas do mundo infantil é 
reviver um passado repleto de alegrias e brincadeiras que 
nos davam uma satisfação inexplicável.  

Estudávamos pela manhã, almoçávamos, ajudávamos 
a arrumar a cozinha, todos nós tínhamos tarefas em casa. 
Dormíamos, fazíamos os temas e depois podíamos brincar 
na rua. 
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As brincadeiras de nossas infâncias são iguais, pois 
fazemos parte da mesma geração, anos sessenta. As 
diferenças ocorrem sob a influência dos comportamentos 
dos grupos a que pertencíamos, mas em nada se 
diferenciavam do prazer que elas nos davam.  
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