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DO SABOR DO SABER ÀS MEMÓRIAS PARA O FUTURO 

 

RESUMO  
 
Esta pesquisa tem como objetivo estabelecer um espaço dialogal com matriarcas, reunindo relatos sobre suas trajetórias de vida, tendo 
em vista suas relações familiares e questões relativas à educação formal e informal. Para tanto, buscou-se o suporte das abordagens 
narrativa e autobiográfica enquanto abordagens metodológicas para o registro de relatos orais e imagéticos. As participantes foram 
estimuladas a relatar suas memórias, de forma a propiciar a geração de narrativas e imagens cunhadas de afeto. Elas relataram suas 
trajetórias pessoais e também falaram sobre como têm vivido os dias atuais, em meio à pandemia. A análise propiciou constatar como 
revisitações culturais a tempos e espaços por meio da história oral e acervo imagético favorecem a articulação de novos saberes. 
Consideramos como a educação informal se relaciona com o ensino formal e se torna base de conhecimento a partir dos estudos 
culturais, de hábitos e costumes. 
 
 
Palavras-chave: Narrativas. Memórias. Cultura Visual. Ensino Informal. Afeto. 
 

FROM THE TASTE OF KNOWING TO MEMORIES FOR THE FUTURE  
 

SUMMARY 
 
This research aims to establish a dialogue space with matriarchs, gathering reports on their life trajectories, considering their family 
relationships and issues related to formal and informal education. Therefore, we sought to support narrative and autobiographical 
approaches as methodological approaches for recording oral and image reports. The participants were motivated to report their memories, 
in order to provide the generation of narratives and images coined of affection. They reported their personal trajectories and also talked 
about how they have been living the present day, in pandemic times. The analysis made it possible to see how cultural revisiting of times 
and spaces through oral history and imagery helps the articulation of new knowledge. We consider how informal education is related to 
formal education, constituting the bases for the construction of knowledge, in the context of cultural studies, habits and customs. 

 

 

Keywords: Narratives. Memories. Visual Culture. Informal Teaching. Affection. 

 



 

 

DEL GUSTO DE SABER A LOS RECUERDOS PARA EL FUTURO  
 
RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo con las matriarcas, recopilando informes sobre sus trayectorias 
de vida, considerando sus relaciones familiares y cuestiones relacionadas con la educación formal e informal. Por lo tanto, buscamos 
apoyar los enfoques narrativos y autobiográficos como enfoques metodológicos para registrar informes orales e imágenes. Las 
participantes han sido motivadas a relatar sus recuerdos, con el fin de brindar la generación de narrativas e imágenes acuñadas de 
afecto. Los reportajes se iban desde la percepción personal de sus trayectorias hasta sus reportajes sobre la actualidad, en medio de la 
pandemia. El objetivo es analizar cómo las revisiones culturales de tiempos y espacios a través de la historia oral y el imaginario favorecen 
nuevos conocimientos. Consideramos cómo la educación informal se relaciona con la educación formal y se convierte en una base de 
conocimiento en el contexto de los estudios culturales, hábitos y costumbres. 

 

 

Palabras clave: Narrativas. Memorias. Cultura visual. Enseñanza informal. Afecto. 
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INTRODUÇÃO  

Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu 
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações 
E assim ter amigos contigo em todas as situações 

 (Ana Vilela – música Trem-Bala) 

 

Está é uma pesquisa sobre memórias afetivas e pondera quanto à importância das oralidades familiares e seus 

contextos culturais na educação informal dos sujeitos. Como ponto principal, busca-se realizar o registro de 

memórias concebidas a partir de oralidades e da análise de objetos e imagens de cunho afetivo/cultural como 

forma de repasse dos conhecimentos e valores culturais na formação do sujeito.  

Proponho considerar quanto à importância da geração de narrativas e investigar as referências culturais e 

imagéticas estabelecidas a partir das relações familiares e suas tradições. Como ponto importante, destaco as 

memórias de matriarcas, assentadas em suas experiências de vida, e possíveis contribuições para a educação 

informal. 

Nesta pesquisa, o registro e a reflexão sobre rituais, afazeres, rotinas e histórias pessoais são considerados, 

estrategicamente, como referenciais da construção de conhecimento e de identidades. O acionar das memórias 

ocorre desde a elaboração de pratos de cunho afetivo, em contextos familiares, às narrativas orais ou escritas por 

meio de cartas, apontamentos ou outro modo apresentado pelo narrador na forma que melhor contemple sua 

necessidade de expressão, com vistas a compor suas recordações de cunho familiar ou laborativo. A definição, 
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pelo narrador, da forma como pretende se expressar é considerada de suma importância para que se possa 

atualizar e compartilhar conhecimento de forma genuína.  

O andamento para o desenvolvimento desta pesquisa, que é de cunho narrativo e autobiográfico, a informação 

cultural/imagética é uma das características de grande importância. Visto que, o estudo das imagens de arquivo, 

bem como a criação de imagens a partir de novos contextos em que estas são inseridas é base para a cultura 

visual. Desse modo, buscamos por estudos oriundos da memória, desenvolvidas a partir de oralidades, da análise 

de imagens de arquivo e objetos. 

As referências culturais e imagéticas, tanto podem corroborar para embasar a narrativa, como oferece material 

suficiente para uma “releitura”, como também dar suporte a quem a assuma, tendo como ponto referencial as 

memórias reconstruídas quando articuladas a memórias de pessoas da família, ou de grupos familiares. Estas, 

uma vez acionadas, poderão gerar reações emocionais diversas e afetar a construção e reconstrução da nova 

narrativa. 

Desta forma o narrador realça os significados de seus relatos, ao descrever como os sentimentos, os episódios, 

em seus diferentes momentos o influenciaram e assim, redigir os grafismos como se deu o acúmulo de 

experiências. 

Como matriarca, minha participação na pesquisa caminha pela vereda da abordagem autobiográfica, como parte 

do processo de elaboração de textos, entrelaçada por mapas cartográficos, frases e rabiscos mal desenhados 

que reportam memórias desde minha infância.  
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Os grafismos e desenhos autorais partem de memórias que me acompanham durante a elaboração dos textos 

desta pesquisa. Vez por outra me pego mergulhada em pensamentos e me encontro distante do teclado disposto 

a minha frente. Neste interim, entre frases e canções que as lembranças balbuciam ao meu ouvido, ouço a voz 

de meu pai, como que cantarolando ao desempenhar alguma tarefa, e a de minha mãe com um trecho que se 

repetia suavemente “Que beijinho doce/que ele tem/depois que beijei ele/ nunca mais amei ninguém...”. A saudade 

chega dói. Lembranças entrelaçadas que remetem às advertências sobre uma conduta ética e respeitosa. Vejo 

nitidamente objetos já perdidos, como o torrador de café de minha avó Maria, tachos e outros utensílios já não tão 

comuns em nosso dia-a-dia. Do pensamento vem uma explosão de imagens e destas nascem os grafismos e 

textos que margeiam esta escrita e que pululam minha memória. 

O objetivo é investigar as referências culturais e imagéticas que determinam as narrativas e construções de 

imagens e ampliar as discussões acerca da importância da transmissão oral e de como tais narrativas se 

modificam em razão dos fatores socioculturais e de ambientação. Considerar as relações entre a abordagens 

narrativa e autobiográfica, enquanto abordagens metodológicas para a formação dos sujeitos.  

Considerar como revisitações à tempos, espaços e ocasiões por meio da história oral, acervo fotográfico/fílmico, 

objetos e elaboração de mapa cartográfico favorecem ou não aos novos saberes para aqueles que não 

participaram efetivamente do momento inicial.  

Faz-se necessário relatar quanto a mudanças ocorridas nas formas de conduzir esta pesquisa, que como tantas 

outras em andamento nos anos de 2020 e 2021, sofreram alterações de proposta, objetivo e principalmente nas 

formas de trabalhar o campo. Fomos surpreendidos por uma pandemia que ganhou rapidamente a atenção da 

Organização Mundial de Saúde – OMS, por se tratar de uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. 
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O primeiro caso identificado em Wuhan, uma província da China em dezembro de 2019 de uma transmissão 

respiratória chamada COVID-19. Doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, fez muitos óbitos e levou multidões a 

buscar tratamento médico para uma cura não existente até o período. A rápida contaminação levou muitos 

profissionais da saúde a compor o quadro de vítimas.  

Especulações circularam quanto à origem do vírus e suas formas de contágio e combate. Falsas notícias foram 

tão avassaladoras quanto o próprio vírus, pois ao disseminar notícias sobre falsos tratamentos ou minimizar os 

males causados pelo vírus, propagou-se uma liberdade desmedida que acarretou no aumento de contagiados e 

lotação dos leitos disponíveis para tratamento. Hospitais de campanha foram levantados às pressas em diversos 

países sem, contudo, conseguir atender a demanda existente. Mortes foram registradas aos milhares por dia. O 

luto foi intensificado em virtude de não ser permitido velar e se despedir de seus mortos. Caixões lacrados 

desceram a sepultura diariamente.  

Um dos métodos de prevenção adotados foi o isolamento social. O fechamento de fronteiras tanto teve o lado 

positivo de conter o fluxo de passageiros entre países, quanto tornou muitos dos viajantes em trânsito reféns em 

locais onde não tinham recursos ou base de apoio para seu sustento. Em posição inversa reteve longe de casa 

pessoas consideradas arrimo ou cuidadores de família. 

Em grande medida, cidadãos menos favorecidos, com dificuldades financeiras, sequer conseguiam manter um 

padrão mínimo necessário à dignidade humana, visto que não dispunham de condições ideais de moradia, 

alimentação ou higiene. Assim, estes se tornaram vítimas fáceis para um vírus que não poupava qualquer 

indivíduo, mas se fortalecia frente à falta de higiene e isolamento.  
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O fechamento de algumas áreas do comércio, escolas, lazer e diversos outros serviços gerou uma caótica 

instabilidade social e econômica e fez com que novos rumos fossem tomados em busca de soluções. O trabalho 

remoto ganhou corpo e as mídias se tornaram a vitrine do momento. Comida delivery, moto taxistas, serviços de 

entrega, correios expandiram seus atendimentos e os empreendedores inovaram em suas atividades. A previsão 

de que em média 60 dias fossem suficientes para que se retomasse a normalidade da rotina social, foi substituída 

pela certeza de que um longo caminho seria necessário até a descoberta de vacinas e a possibilidade de viver 

um novo normal.  

Mentes criavam inovações adaptáveis em todas as áreas. Para a educação, o ensino de forma remota. Crianças 

desde a mais tenra idade descobriram uma nova janela para o conhecer e aprender. Faculdades adotaram 

diversas plataformas para atender o que urgia para o ensino. O tempo gasto nos deslocamentos eram tomados 

pelas mídias e as recorrentes quedas de conexão. Os horários fixos já não existiam, não eram respeitados. Abriu-

se uma janela inversa, do mundo para dentro de sua casa.  

Neste contexto, esta pesquisa foi fortemente afetada em sua trajetória, pois tem em pessoas idosas, a principal 

fonte de informação. Estes se viram em isolamento social tanto físico quanto de conhecimento tecnológico para 

acessar as mídias propícias à comunicação em rede. A proposta inicial, foi trabalhada por um período de 

aproximadamente 12 meses, visto que, não se tinha em mente um contratempo tão avassalador.  

Considerando que não se apaga o ontem, o caminho percorrido, manteve-se o texto trabalhado desde o início 

entremeando a vivência com a pandemia. Para consolidar registros de memória na melhor forma possível, e 

atender melhor as narrativas pelos participantes. Assim respeitei suas limitações e desejos de se fazer ouvir. 
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De início, a proposta era captar relatos de memórias, acionados a partir do encontro com integrantes de diferentes 

faixas etárias, enquanto se preparava alimentos, e assim ter o registro participativo. Em um segundo momento, 

em virtude da pandemia e isolamento foi necessário reestruturar a pesquisa e partir para outras formas de coleta 

de dados para o registro de memórias. Os participantes foram convidados a contribuir com suas memórias e 

registros imagéticos do acervo pessoal e repassar tais informações na forma como lhes fosse possível.  

Independente da opção escolhida, as ações visavam provocar os colaboradores a apreciação de fotos e objetos 

que somados a relatos de suas vivencias, pudessem narrar e transcender ao conhecimento primário, até mesmo 

para os próprios narradores que em virtude de fatores socioculturais e de ambientação, promovem a cada 

rememoração uma imagem/narrativa atualizada sob outra forma. 

A captação de imagens é um dos objetivos da pesquisa, assim como a análise narrativa de imagens que sejam 

apresentadas pelos integrantes. Que estas tenham potencial não só ilustrativo/narrativo, mas de reinvenção de 

suas próprias histórias. Para o registro dos encontros, considera-se a possibilidade de que qualquer dos 

interlocutores, seja pelos envolvidos na pesquisa, familiares ou os próprios narradores, façam a captura de 

imagens.  

Nesse redemoinho de acontecimentos, se desenvolveu esta pesquisa. Com a proposta inicial de realizar 

encontros para o preparo de pratos de cunho afetivo, o objeto de estudo, passou a ser o registro de histórias de 

vida, memórias guardadas em meio aos afetos. O intuito é analisar como revisitações culturais à tempos e 

espaços, por meio da história oral e suas referências culturais e imagéticas favorecem novos saberes e geram 

registros para o futuro. Colher material com referências culturais e imagéticas, contribuições bibliográficas e 

relatos autobiográficos entremeados a produção textual e relatos de terceiros. A estruturação textual está disposta 
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sem divisões formalmente marcadas. Composta por títulos e subtítulos que se complementam à narrativa, dando 

ao texto uma continuidade não necessariamente linear.  

No decorrer da pesquisa, vários autores contribuíram para dar consistência a discussão em pauta. Muitos destes 

me foram apresentados durante o curso nas disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e 

Cultura Visual. Outros, por meio de indicações, palestras presenciais e também as proporcionadas pelo ensino 

remoto, que nos está sendo imposto pela pandemia COVID 19. Este, em contrabalança às perdas causadas pelo 

distanciamento traz o benefício de permitir que um maior número de pessoas tenha acesso ao conhecimento. 

Entre tais “benefícios” a revisitação ao registro em momentos futuros, propicia que falas possam ser revistas e 

por vezes, dúvidas sejam sanadas. 

Dentre os autores que considero fundamentais para o presente trabalho, cito Ecléa BOSI, “Memória e Sociedade: 

lembranças de velhos”; Alice MARTINS, “As hiper mulheres kuikuro: apontamentos sobre cinema, corpo e 

performance”; Raimundo MARTINS, Irene TOURINHO e Elizeu Clementino de SOUZA, “Pesquisa Narrativa”, que 

me serviram de fôlego para desejar dar início a esta pesquisa. Os aprendizados e influências deflagrados por 

Alice, Raimundo e Irene, não recaem somente sobre a leitura de seus textos, na participação em diversas 

palestras, mas também, na convivência por anos no trato acadêmico.  

É necessário enfatizar a importância da academia neste processo. Não tenho de berço, o hábito da leitura 

acadêmica. Na contramão de uma trajetória comum, conheci pessoalmente vários dos autores referenciados e 

tantos outros que não fazem explicitamente parte do referencial teórico desta pesquisa, mas que indiretamente 

contribuíram para minha compreensão deste universo: Etienne SAMAIN, Fernando HERNANDEZ, Fernando 

MIRANDA, Juzélia MORAES, Raimundo MARTINS, William MITCHELL, entre outros. O exercício de 
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atividades/aula para o cumprimento das disciplinas foi fundamental para o conhecimento dos trabalhos produzidos 

por estes e outros pensadores. 

Entre muitas contribuições bibliográficas estão: Michael CLANDININ, Jean CONNELLY, em “Pesquisa Narrativa: 

experiência e história em pesquisa qualitativa”, que ajuda a entender o processo narrativo, como modo de 

entender a interação com o meio e o tempo; Maria da Paz Sandín ESTEBAN, em “Pesquisa qualitativa em 

educação: fundamentos e tradições”, que traz em pauta a importância dos novos caminhos para a pesquisa e a 

preocupação com o modo pelo qual o indivíduo compreende o mundo; Georges DIDI-HUBERMAN, em “Pensar a 

Imagem e Devolver a Imagem”, considera a imagem e seu uso na mídia de consumo na formação dos sujeitos e 

suscita quanto as formas de emancipa-las; Olzeni Leite Costa RIBEIRO, em “Criatividade na pesquisa acadêmica: 

método-caminho na perspectiva de uma fenomenologia complexa e transdisciplinar”, em que trata a posição 

reflexiva diante do método de pesquisa como processo de produção de novas ideias. 

Outros tantos autores não referenciados permeiam as entrelinhas desta narrativa. Uma vez que palestras as quais 

tive a oportunidade de acompanhar se fazem latentes em mim e influenciam na elaboração desta escrita. Carolina 

Mesquita, Fernando Miranda, Inês Barbosa de Oliveira, Silvia Cusicanqui, Lucimar Bello entre outros fazem parte 

de quem eu sou hoje. 

No intuito de seguir por caminhos que me foram apontados por estes autores, tracei os primeiros passos para 

esta pesquisa, numa tentativa de organização do trajeto a seguir. 
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Na estrutura da dissertação, o primeiro título “CADERNO DE RECEITAS – MODOS DE FAZER”, agrupa relatos 

autobiográficos, que tratam de memórias desde minha infância até a fase adulta, quando iniciei um trabalho com 

grupo de idosos em encontros de cunho religioso.  

Destes encontros, surgiu o interesse por histórias de vidas e por analisar suas contribuições tanto para o orador, 

quanto para os que se beneficiam enquanto ouvintes e aprendizes de novos conhecimentos.  

Nos subtítulos, entremeados por relatos, seguem abordagens, as metodológicas adotadas e os percalços 

encontrados que culminaram na mudança e registro da pesquisa. De uma prática de encontros, preparos de 

alimentos para o registro de narrativas.  

No segundo título, MEXENDO O ANGU PARA NÃO ENCAROÇAR – Receitas de Vidas – Memórias para o Futuro, 

foram estruturados os novos caminhos pretendidos nesta proposta, de forma que relatos de trajetórias de vida em 

contextos familiar e educacional fossem elaborados tendo por objetivo atingir futuros leitores. Memórias para o 

Futuro” têm foco nos registros de memórias e suas contribuições enquanto ensino informal.  

Estes registros podem conter relatos diversos, desde memórias de suas origens e vivências ou de como foram 

afetados pela pandemia e a percepção desta em cada contexto. Pretende-se que cada colaborador relate com 

liberdade de foco, seja pessoal, político, educacional, religioso, consideradas em sua essência ponto importante 

para cada colaboradora.  

Entre as colaboradoras possíveis, três matriarcas foram contatadas e se manifestaram favoráveis a contribuir à 

distância pós readequação. Para esta pesquisa, não será considerado ponto importante a faixa etária de cada 

participante, mas a vivência e contribuições na formação dos sujeitos em suas trajetórias de vida. Neste contexto, 

Figura 1 - Educação Informal  

Fonte: 
https://www.educabrasil.com.b

r/educacao-informal/ (2021) 

https://www.educabrasil.com.br/educacao-informal/
https://www.educabrasil.com.br/educacao-informal/
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será destacado de cada participante, as características que se apresentem mais relevantes às suas contribuições 

sob o crivo de suas próprias escolhas. Em outras palavras: ouvir o que elas querem dizer, ver o que querem 

mostrar, citar frases ditas por elas. Manoela Pereira, professora rural aposentada, irmã de meu pai e com quem 

tenho períodos de convívio desde minha infância. Sua trajetória é composta pela paixão ao ensino e a criação de 

seus dez filhos em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Exemplo de mulher cuidadosa em seu amplo sentido. 

Cuidado este, que se estendeu aos sobrinhos e alunos de sua pequena escola rural. Miriam Costa Manso Moreira 

de Mendonça, professora universitária aposentada, com quem tive convívio por um longo tempo de minha jornada, 

enquanto servidora pública, junto à Universidade Federal de Goiás. Miriam, exemplo, como professora, amiga e 

mulher. Celeste Alves Teixeira, filha de professora, a quem seguiu passos e exerceu a profissão, em uma escola 

rural. Atividade interrompida durante os primeiros anos de vida de seus filhos. Passado este período, retornou em 

atividades de ensino e após um período assumiu funções administrativas. Meu convívio com Dona Celeste se deu 

em ambiente de cunho religioso, onde aprendi a admirar sua conduta e ensinamentos.  

No terceiro título: COLOCANDO EM PRATOS LIMPOS – CONCLUSÃO, serão analisados os resultados obtidos 

no decorrer da pesquisa com fundamentação teórica e uma síntese dos principais resultados da pesquisa 

destacando possibilidades de aprendizagens com as histórias de vida.  
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CADERNO DE RECEITAS – MODOS DE FAZER 

Raízes fortes – Alzira Martins Prado 

Integrante de uma grande família, composta em seu núcleo por 

uma irmandade de cinco mulheres e cinco homens, sou das mais 

novas e a de saúde mais frágil. Desde pequena, requeri de meus 

pais, Paulo e Emília, uma atenção especial no cuidado. Os 

repousos ou ordens do tipo “fique em casa para não pegar sereno” 

me acompanham desde a infância. Talvez por vivenciar tantos 

destes momentos de reclusão, a oralidade tenha sido para mim, 

uma fonte inesgotável de prazer, bem como de significados e 

pertencimento. 

Vinda de Sacramento, uma cidadezinha no interior do estado de 

Minas Gerais, onde as noites eram regadas a causos contados 

pelos mais velhos. Participava de encontros que aconteciam em 

noite de lua clara, sentada ao pé da escada da cozinha, que dava 

para o pomar da fazenda, situada nos arredores da cidade. Em 

noites de garoa, a reunião se dava em torno do “fogão caipira”,  

Figura 2 – Casamento Paulo Martins Pereira e Emília Prado Pereira 

Fonte: Acervo pessoal (1949) 
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Figura 3 - Irmandade 

Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 
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enquanto se tomava uma caneca de leite quente antes de ir para cama. Estes causos, quase sempre tinham como 

temática os espíritos que teimavam em permanecer entre nós causando desmandos e confusões nas moradias 

que tomavam para si e de lá não arredavam pé, se é que tinham pé.  

As narrativas fantásticas me acompanham desde sempre e estão presentes em meus rabiscos e frases que 

sussurram ao meu ouvido.  

Assim num ambiente propício ao imaginário, mas cercada do aconchego familiar, me formei, entre flores bem 

providas de espinhos.  

De minha cidade natal, tenho algumas fotos guardadas em pequenos álbuns. Daqueles que eram entregues 

quando se revelava os filmes, visto que eram fotos analógicas. Gosto de manuseá-las, gosto do toque no papel, 

hoje já em desuso, em virtude das facilidades dos registros utilizados por meio das novas tecnologias. Entre as 

fotos algumas de casarios. 

Destas me lembro bem da casa velha da ponte. O típico estilo colonial mineiro, rústico. Grandes portas e janelas 

de madeira, criadas para fornecer luz aos moradores. Mas, acho que sempre foi velha e nunca habitada, é assim 

que me lembro dela, desde quando pequena. O colégio Allan Kardec. Primeiro Colégio Espirita do Brasil, Fundado 

em 1907, pelo educador e médium, Eurípedes Barsanulfo. A presença forte da doutrina espírita na região é 

reforçada pelo trabalho realizado por Chico Xavier em Uberaba, cidade vizinha.  
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Figura 4 – Casa de minha avó Maria Gonçalves da Silva (1980) 

Fonte: Acervo Pessoal (1980) 

Figura 6 – Casa velha da ponte 

Fonte: Acervo Pessoal (1980) 

Figura 5 – Colégio Allan Kardec Casa velha da ponte  

Fonte: Acervo Pessoal (1980) 



35 
 

 

A casa de tia Ziza, não tem mais portas abertas, bala Baré, nem mentira de ovo frito, mas, sim, outros proprietários. 

Rostos sem face, emudecedores. 

De outros casarios pouco sei dizer, ao que me consta, são pano de fundo de narrativas de minha infância que 

sobreviveram ao tempo. São parte dos caminhos que percorri.  

Figura 7 – Casarios (6) 

Fonte: Acervo pessoal (1980) 
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Ingredientes somados à receita 

Já na fase adulta, depois de criados meus filhos e usufruindo o prazer de ver meus netos descobrindo seus 

caminhos, me vi envolvida num trabalho de cunho religioso com um grupo de idosos. Esta oportunidade de 

convivência realizada quase sempre em momentos em que algum alimento era saboreado, e uma roda de 

conversa se estabelecia, me fez reviver muitas de minhas memórias e permitiu perceber o quanto é rico o 

aconchego das rodas de conversa e a importância dos cheiros e sabores como forma de acesso às memórias. 

Entre as tantas atividades desenvolvidas, uma me aguçou o interesse por memórias. Durante nossos encontros, 

após alguma palestra relativa a questões de saúde, atividade física, entretenimento ou lazer voltados para idosos, 

inseri um quadro chamado por nós “colcha-de-retalhos”.  

A atividade consistia em relatar de forma breve alguma nova faceta de suas vidas que considerassem importantes 

para eles ou ainda que fosse desconhecida para a maioria dos participantes do encontro. A participação, neste 

momento, se dava de forma voluntária, mas previamente consultada para não causar qualquer constrangimento 

ao participante. 

Nos primeiros encontros, pude perceber uma timidez dos oradores em se expor e por muitas das vezes a 

abordagem narrativa tinha viés puramente religioso. Com o decorrer dos encontros e uma vez explicado que a 

intenção era de que, assim como uma colcha de retalhos é formada por quadros diferentes e se completam 

harmoniosamente, gerando uma peça única de grande utilidade e beleza, nós, enquanto grupo pudéssemos nos 

perceber como retalhos unidos. O envolvimento dos participantes nos remete a Éclea Bosi (1979, p.46) quando 

afirma “Quanto mais se esquecia de si o ouvinte, tanto mais entrava nele a história, e a arte de narrar transmitia-
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se quase naturalmente”. De igual forma não conhecíamos a origem de cada pedacinho, mas formávamos um só 

corpo de grande valor e beleza em vários sentidos. A partir daí os relatos ganharam corpo e pudemos conhecer 

nuances das vidas de nossos amigos, até então desconhecidas pela maioria. 

As memórias narradas surtiam um efeito de prazer, tanto para os oradores como aos ouvintes. Percebia-se o 

“esquecer de si”, deixar o momento presente, esquecendo-se por vezes de suas dores físicas, problemas 

domésticos entre outros. Com o decorrer dos encontros, as falas fluíam tão naturalmente que foi necessário 

estipular um tempo de 20 minutos por participante. Percebia-se claramente, a alegria em compartilhar seus feitos 

e memórias, pois encontravam ouvidos atentos e curiosos aos mínimos detalhes.  

Em algumas dessas reuniões realizadas nas residências a pedido de algum participante, pude perceber que os 

alimentos preparados para os encontros tinham sempre um significado rico em memórias afetivas. O prazer de 

compartilhar aquilo que era considerado “o melhor” de cada um, para cada um, me fez entender a importância em 

ativar suas memórias afetivas. Segundo Raimundo Martins (2013, p.85), “As imagens não estão apenas na mente ou 

no cérebro, estão na experiência dos corpos que vão e vêm, que deslizam no movimento contínuo do tempo”. Senti-me 

instigada a proporcionar estes encontros, de modo a permitir o registro e recortes, destas narrativas e possível 

produção de imagens.  

De acordo com Raimundo Martins (2013, p. 85), “Trabalhar com imagens é articular idas e vindas no tempo, 

inventando mundos e narrando histórias. É escolher e organizar fluxos imagéticos que se espalham no tempo, 

realidades múltiplas que se constroem, ficções que se tornam realidades”. Com o propósito de trabalhar sobre as 

escolhas temáticas que importam ao narrador e respeitar o modo como serão expressas suas experiências, surgiu 

a proposta inicial desta pesquisa. Propiciar “idas e vindas no tempo” por meio da narrativa, de forma que estes 
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tenham suas próprias concepções renovadas, em sentidos e significados. Como resultado, permitir ao ouvinte, 

tecer seus entrelaçamentos dado ao distanciamento da realidade vívida entre este e o narrador, e assim gere sua 

própria história. 

Diante dos pontos de análise referenciados, considero que esta pesquisa caminhe em sua metodologia e 

conduzida pela pesquisa narrativa – que utiliza de vários métodos para coleta de informações – seja por 

entrevistas, livros de receitas, diários, registros orais, relatos de eventos reais ou fictícios. Um dos pontos que 

implicam na formatação do trabalho, recai sobre a importância dada ao registro nominal de autores citados. Assim, 

toda primeira referência ao autor será feita com a indicação do nome completo seguindo as demais citações, com 

a indicação no sobrenome adotado para as referências bibliográficas.  

O objetivo é investigar as construções referências culturais e imagéticas que determinam essas construções e 

ampliar as discussões acerca da importância da transmissão oral e de como tais narrativas se modificam em razão 

dos fatores socioculturais e de ambientação.  

Hélio Custódio FERVENZA (2011 p.132), ao discutir as formas da apresentação: espaço, imagem, invisibilidades, 

faz um relato sobre a intervenção ocorrida em Porto Alegre na FotoGaleria. No período de encerramento definitivo 

de suas atividades dedicada, durante anos, a mostras de fotografias e observa que o “fato de elas não estarem 

mais visíveis é que gerava um sentimento, de perda talvez, de desânimo, de conflito e insatisfação ...”, sentimento 

próprio daquele que conhece a sensação de invisibilidade.   
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Pensando a receita - temperos importantes. 

Da experiência gerada pelas conversas com o grupo de idosos, surgiu o interesse em saber como o resgate de 

memórias contribui para o sentido de pertencimento dos sujeitos, e como se dava o repasse das oralidades e 

saberes destes anciãos aos seus descendentes e agregados. 

É sabido que, do ponto de vista cultural, famílias ou grupos em contextos de comunidades têm no preparo do 

alimento, algo norteador para as relações familiares e de transmissão de conhecimento, ritos e tradições. No texto 

Lembranças do Passado – Histórias de Vida, Alice Vieira MARTINS, (2014, p.159), fala de um passado que nunca 

passou “Quando ouço a narração de qualquer fato antigo, esse passado fala forte dentro de mim, pedindo 

liberdade, principalmente quando o fato contado se assemelha a alguma situação por mim vivida”. Como objetivo 

principal, busco os estudos relativos às memórias concebidas a partir de oralidades e da análise de objetos e 

imagens. Considero a questão relevante, diante da possibilidade de agregar valores e conhecimentos quando da 

geração de registros narrativos, produtos imagéticos e referências culturais. Estes, estabelecidos a partir das 

relações em rodas de conversa. Tendo como foco, eventos de cunho afetivo, de celebrações ou preenchidos de 

valores outros, que venham a ser importantes para os participantes.  

O interesse por histórias de vida, surgiu por se tratarem de fontes importantes para o conhecimento da formação 

do indivíduo que replica pensamentos e valores, num movimento contínuo de ensino informal.  

Estes indivíduos, por sua vez, serão encaminhados ao ensino formal e a sociedade como um todo. Como 

referenciado por Vera Maria Antonieta Tordino BRANDÃO (2008, p.3) “Temos, diante de nós, o tesouro das ‘vidas 

vividas’ que, partilhado, traz não só a possibilidade de ressignificação, pessoal e profissional, mas também a de 
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mobilização para a reflexão de outros, mostrando modos próprios de construção do 

saber. Fruto de estudos formais e informais e das reflexões, esse saber inclui 

também os resultados de todas as aprendizagens cotidianas, nas trocas ocorridas 

nos ‘entretempos’ e nas articulações pessoais a partir daí elaboradas”. Assim é 

possível pensar numa permanente troca entre a sociedade que prepara o indivíduo 

que chega ao ensino formal e o ensino formal que prepara o indivíduo que retorna 

à sociedade. 

Carlos Alberto MOURÃO Júnior e Nicole Costa FARIA, no artigo Memória, 

Psicologia: Reflexão e Crítica (2015, p.784), embasados em estudos da psicologia 

e referindo-se à memória de longa duração, consideram que esta pode ser 

didaticamente dividida em duas categorias principais: (a) memória declarativa 

(também conhecida como memória explícita), que corresponde às memórias que 

estão prontamente acessíveis à nossa consciência e que pode ser evocadas através 

de palavras e (b) memória não declarativa (também conhecida como memória 

implícita), que correspondem às memórias que estão em nível subconsciente, não 

podendo ser evocadas por palavras, mas sim por ações.  

Esta pesquisa não tem a pretensão de estudar os processos cognitivos, vale-se 

destas definições somente para o entendimento de como a memória implícita, as 

que estão em nível subconsciente, podem ser evocadas por meio de ações. Assim 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=en&nrm=iso
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sendo, procuro provocar os sujeitos participantes da pesquisa, a rememorar suas relações afetivas por meio de 

ações, prática de afazeres, pesquisa de acervo ou qualquer forma que produza narrativa. 

Segundo Bosi (1979, p.40) “O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, compreendido muita 

coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se 

encontrar ouvidos atentos, ressonância”. Entendo que os processos de memória, podem ser acionados a partir 

da realização de encontros “rodas de conversa” com famílias/amigos, de gerações distintas, que tenham como 

prática cultural, se reunirem para a elaboração de pratos de suas regiões/origens. Como consequência, o estímulo 

dos sentidos, como base para o “despertar” de memórias e saberes na troca de narrativas pessoais. De modo a 

pensar, sobre como se dá o despertar de memórias e a consequente geração de saberes, ao trazer narrativas e 

imagens. É interessante, ter o conhecimento de como tais relações ocorrem em cada núcleo familiar. Haja vista 

que, em cada uma dessas estruturas existe uma infinidade de valores e significados de pertencimento.  

Considero que o registro e a reflexão sobre rituais, rotinas e histórias pessoais possam ser considerados, 

estrategicamente, um dos meios de construção de identidades e de conhecimento. 
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Receita na mão – conferir os ingredientes– modo de preparo  

(Ano – 2019 – pré-COVID 19) 

Como parte desta receita, proposta inicial da pesquisa antes da pandemia COVID 19, o encontro de grupos de 

familiares/amigos, reunidos com no mínimo, duas faixas etárias. Objetivando provocar o grupo ao diálogo durante 

a apreciação de fotos e objetos somados aos seus relatos vivenciais. Samain (2012, p.34) ao discorrer sobre 

imagens pondera que “Longe do momento inaugural que a tinha feito nascer antes de levantar voo -, a imagem não será 

mais a mesma. Sob outra forma, carregará, no entanto, a memória de um passado que a atualizará e a ritualizará 

novamente”. Entendo que propiciar construções narrativas e imagéticas que transcendem ao conhecimento primário 

até mesmo para os próprios narradores que em virtude de fatores socioculturais e de ambientação, promovem, a 

cada rememoração uma imagem/narrativa atualizada sob outra forma. A escolha das fotos e objetos, definidas a 

critério de cada participante, considerando a importância destes, em virtude de sua trajetória e vínculos culturais. 

Dos registros obtidos durante os encontros, em diálogo com estudos bibliográficos, abordo as referências culturais 

e suas contribuições para a formação do indivíduo de forma a ampliar as discussões acerca da importância ou 

não da transmissão oral e de como tais narrativas se modificam em razão dos fatores socioculturais, temporais e 

de ambientação. Afirma Bosi, que somos, de nossas recordações, apenas uma testemunha, que as vezes não 

crê em seus próprios olhos e faz apelo constante ao outro para que confirme a nossa visão: “ai está alguém que 

não me deixa mentir” 

Para Jesús MARTÍN-BARBERO, (2018, p. 19), as ritualidades remetem às múltiplas trajetórias de leitura ligadas 

às famílias de convivência com a cultura letrada, oral ou audiovisual, que carregam a experiência do ver sobre a 
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do ler ou vice-versa. Com tal entendimento esta receita/pesquisa tem como abordagem metodológica realizar uma 

pesquisa narrativa, com observação participante e embasada em entrevistas, análise de objetos, fotos, registros 

audiovisuais e de encontros com grupos de pessoas focando principalmente nos tópicos obtidos a partir do 

desenrolar das narrativas, da criação e análise de imagens. O propósito é realizar encontros em que os ritos de 

produção de alimentos na forma mais similar possível a de suas origens sejam complementados, por objetos de 

afeto, fotos ou mesmo, da elaboração de mapas cartográficos de suas memórias, que sejam produzidos 

coletivamente em contexto familiar.  

Didi-Huberman (2012 p. 210), considera que não se pode falar de imagens sem falar de cinzas e das possibilidades de 

esquecimento. Seria de interesse que estes encontros “rodas de conversa” contassem com a presença de diversas 

faixas etárias, uma vez que a contribuição destes, nos diálogos e registros imagéticos que surgissem, são pontos 

de interesse para o registro das novas narrativas e imagens geradas a partir, da transmissão oral vivenciada na – 

passagem - da “sabedoria” do velho, em “conhecimento” para o jovem, ou vice-versa.  

De acordo com Alice Fátima MARTINS (2014), em seu artigo, As hiper mulheres kuikuro: apontamentos sobre 

cinema, corpo e performance  

... durante muito tempo foram os outros que contaram histórias a respeito dessas comunidades. Nas 
décadas mais recentes, com a facilidade de acesso às tecnologias digitais de imagem e som, 
inaugurou-se a possibilidade de as próprias comunidades contarem não só as histórias sobre si, mas 
também reinventarem suas próprias histórias e as maneiras de conta-las, bem como performá-las, a 
partir de seus próprios referenciais temporais, relacionais e de ambientação. (MARTINS, Alice. 2014, 
p.750) 
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Neste contexto, esta pesquisa oferece um caminho para que os participantes percebam a existência meios que 

os permitem o registro de suas histórias e de reconstruí-las em forma, contexto e uso do imaginário que melhor 

lhes aprouver para satisfazer aos anseios de suas narrativas. 

Brandão (2008 p.3), considera que os estudos relativos à memória, “possibilita também uma abertura para a 

compreensão das trajetórias dos indivíduos e das culturas, no contexto de uma sociedade de mudanças em tempo 

acelerado”. Surge destas ponderações o entendimento de que é no trabalho diário, ao lado das queixas dos 

esquecimentos, dos silêncios elaborados, da necessidade de espaços, de compartilhar, que devemos encontrar 

um canal de comunicação, que permita compreender e estimular narrativas e resgates culturais. Esta abordagem 

permite àqueles que resgatam, relatam utilizem como canal de comunicação, de um espaço em que seja possível 

se descobrir como autor da própria história, se descobrir “dono de sua voz”. 
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Primeiro Petisco – primeira Abordagem 

Em um passeio com o grupo de idosos referido, decidi consultar alguns deles para sondar sobre a possibilidade 

de incluí-los em minha pesquisa como um dos promotores das rodas de conversa. 

Sem falar sobre a pesquisa, num “papo íntimo” com Dona Lindinha (apelido adotado por mim) lancei perguntas 

sobre como era a relação familiar, as reuniões, os almoços ou encontros com irmãos, filhos e netos. De forma 

sutil perguntei se ela preparava pratos que tivessem relação com seus tempos de infância, ou mesmo de seus 

filhos e netos. Algo que fosse como “comida da vovó” simples, gostosa e cheia de recordações. 

 

Sem pestanejar Dona Lindinha me disse: 

Deus me livre!!! Vou te contar: 

Eu sou a mais velhas de três irmãs. Hoje minhas irmãs estão reunidas com nossos familiares em 

uma cidadezinha do interior próxima “daqui”. Nem sequer se deram ao trabalho de me convidar. Eu 

já sabia que elas iam viajar faz uns dias, mas fiquei quieta, esperando para ver se iam se lembrar de 

mim, qual nada. Ainda bem que tenho irmãos que não são de sangue, mas que me amam e me 

aceitam como sou. 

Meus filhos e netos é assim sabe … 

Bem, eu fazia comida para eles… 
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Eu convidava … levantava cedo e já começava com os preparativos para o almoço para fazer o que 

eles gostavam. Aos poucos iam chegando um e outro e logo se sentavam e começavam a comer 

uma coisa ou outra e conversavam, enquanto eu preparava o almoço. Era muito bom, até que 

almoçavam e do nada começavam a discutir. A coisa ia ficando tão feia, tão pesada que ao final do 

almoço cada uma ia para sua casa brigado com o irmão e implicando com os filhos uns dos outros, 

nem sequer tiravam o prato da mesa. A coisa ficava feia mesmo… depois que saiam eu ficava até 

tarde dando faxina na bagunça deixada por eles e com a tristeza de ver tanta desavença. 

Hoje já não convido mais; não faço nenhuma questão de que venham comer comigo e se me 

convidam para ir a casa deles, eu vou. Mas antes de sair de casa já faço minha refeição. Assim 

chegando lá, não dependo da comida deles e nem de chamar para retribuir. Se começam a brigar 

volto para minha casa e fico quieta no meu canto, cuidando das minhas plantinhas que é o que me 

dá prazer. 

Dona “Lindinha”, sempre me pareceu a típica avó que representa aconchego familiar, o retrato fiel da pessoa que 

tem satisfação em receber seus familiares com mesa farta e regada doses de cafuné. A pronta resposta me faz 

pensar na reflexão feita por (BOSI,1979 p.40-41) “Um mundo social que possuí uma riqueza e uma diversidade 

que não conhecemos, pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser 

compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente”, e considerar o quanto estamos perdendo em 

conhecimento motivado por ações que geram afastamento. 

Chego à conclusão de que bastou eu dar uns poucos passos nesta estrada que leva ao caminho da pesquisa e 

das descobertas para eu perceber que minhas certezas quanto à percepção do outro estão quebradas. Requerem 
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revisão. Ainda entendo as memórias afetivas como fonte de novas narrativas, experimentação e fonte geradora 

de imagens. No entanto, a experiência de narrar que parte de minhas memórias ou daqueles que integram meu 

núcleo familiar deu-me a doce ideia de que as portas abertas neste caminho me trariam registros similares, com 

seus contextos, especificidades e valores sim, mas sempre carregados de uma nostalgia e necessidade de falar, 

de ser ouvido. Ledo engano. 

Meu encontro com Dona Lindinha pode ser considerado como um presente inicial da pesquisa. Por meio dele, 

pude perceber que, apesar da necessidade de falar e ser ouvido, contextos familiares outros geram em alguns 

dos possíveis participantes convidados a repulsa no encontro familiar como no caso a “roda de conversa”. Em 

muitos destes contextos familiares os significados de pertencimento pelos sujeitos envolvidos na pesquisa são 

ignorados. Nesse caso, talvez "sabedoria" não se torne "conhecimento". Talvez venha a melhor definir o 

significado de “invisibilidade”. 
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Na palestra intitulada “A Bela Velhice”, por Miriam 

GOLDENBERG, disponibilizada na plataforma 

YouTube, em setembro de 2016, a antropóloga 

aborda dados de sua pesquisa que, inicialmente, 

tratava sobre a representação da velhice: o medo de 

envelhecer, realizada com pessoas na faixa etária dos 

18 aos 90 anos. Entre questões relatadas por alguns 

de seus pesquisados, na faixa etária entre os 40 e 50 

anos, a pesquisadora observou que as mulheres 

sentem a falta da “escuta” (imagem em destaque), 

buscam uma intimidade no sentido de obter parceria 

para uma conversa profunda e atenciosa, que respeite 

a fala do outro, sem interferências ou soluções 

prévias. Sentem falta do “saber ouvir” de seus 

interlocutores e encontram muito desta intimidade e reconhecimento com as amigas, em contraposição a 

receptividade pelos membros de seu núcleo familiar.  

A busca pelo equilíbrio entre ser “dono de sua voz e narrativa” e “encontrar ouvidos atentos” talvez seja o ponto 

chave para que narradores possam atualizar e compartilhar conhecimento: trazer à memória fatos ou não-fatos 

de sua trajetória, ilustrar conforme lhe vem à mente, possibilitando não só uma escuta agradável, mas algo que 

permita ao interlocutor se sentir parte da narrativa. Este, por sua vez, cria seus próprios recortes e imagens 

Figura 8 - A Bela Velhice | Miriam Goldenberg 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=O3-7d0zQ0zU (2020) 

http://www.youtube.com/watch?v=O3-7d0zQ0zU
http://www.youtube.com/watch?v=O3-7d0zQ0zU
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fazendo com que a narrativa, uma vez ouvida, experimentada em seus sentidos, passe a ser sua, do interlocutor; 

passe a integrar sua própria história, levada pelo sentido anunciado no ditado popular “quem conta um conto 

aumenta um ponto”. Assim, captando e reproduzindo imagens, dá-se sequência às dinâmicas da oralidade em 

contextos familiares. 

Contextos como estes nos fazem questionar: a quem interessa a fala do idoso? A quem interessa saber sobre 

suas próprias origens? Como estes familiares interferem na formação do indivíduo e reverberam em sua atuação 

acadêmica, como ser social e na ciência de como se dá os fenômenos sociais? Como os indivíduos podem se 

compreender como testemunhas de sua história, autores de suas próprias narrativas?  

Mantenho o propósito de realizar a pesquisa com grupos de familiares, com presença de no mínimo duas faixas 

etárias e elegendo os cheiros e sabores como forma de revisitar memórias/narrativas. No entanto, meus passos 

nesta estrada já não vislumbram sempre portas abertas e doces recordações. Estão prontos a recuar a cada porta 

fechada, em alerta e pronta a abrir meus olhos e ouvidos a outras possíveis formas de 

convívios, na busca por valores e respostas. Os registros necessários, nos formatos e usos 

tecnológicos, serão feitos depois das aproximações. Se aceitos no contexto em questão e 

após um distanciamento, um desaprender e um reaprender, tomar folego, analisar e retomar 

a caminhada. Alice Fátima Martins (2016, p.50), em seu texto sobre Mídias contemporâneas: 

narrativas e aprendizagens fora e dentro da escola, trata dos diferentes aparatos 

possibilitados pela tecnologia digital em referência a aprendizagens aceleradas, modificações 

de comportamento e modos de pensar, de aprender, de produzir narrativas que pautam-se, 
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sim, nas dinâmicas socioculturais que pressupõem aprendizagens como condição de inserção nas malhas de 

relações e pertencimento, nos processos de socialização prolongados por toda a vida.  

As abordagens devem acontecer de acordo com cada contexto cultural ou mesmo de afinidade com cada família 

participante. Respeitando suas opiniões e valores, propiciando a liberdade para se expressarem, assegurando 

assim, o conforto necessário. Devemos ponderar que experiências podem ser aprazíveis ou não e que o resultado 

destas podem ser percebidos na formação dos sujeitos junto aos meios de educação formal, não formal ou 

informal. 

Em nossa trajetória, não nos é permitido caminhar por algum “buraco de minhoca” ou “dobra no tempo”, por meio 

da qual, em dado momento, seja possível tomar um atalho para o futuro ou mesmo para o passado. Não existe 

uma segunda chance para reviver ou alterar qualquer fato ocorrido. Todavia, as histórias de vida nos servem 

como faróis a direcionar nossos passos por caminhos mais férteis. Afirma Magda Becker SOARES (1991, p.28), 

“... vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o risco. De vez em quando voltamos a olhar para o 

bordado já feito e sob ele desvendamos o risco desconhecido”. A análise de trajetórias, as relações em contextos 

familiares e sociais, importam para compreender e preparar o campo de ensino e a formação de sujeitos. 

Ribeiro, discorre sobre a abordagem reflexiva e sugere um modo de investigar com abertura e flexibilidade no 

delineamento do método. Adotar uma metodologia crítica, mais reflexiva e menos instrumentalista. O propósito e 

tornar a pesquisa um processo de produção de ideias novas, enriquecendo as construções locais do pesquisador 

e os marcos teóricos. Assim, a interação, exercida a partir de outro olhar, propicia apresentar os caminhos já 

percorridos com nova roupagem a partir da forma com que constantemente interpreta e recria.  
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Brandão (2008, p.4), em Memória (auto) biográfica como prática de formação, discorre sobre uma pesquisa 

realizada em conjunto com um grupo de profissionais das áreas de saúde, educação e ciências sociais. São 

pessoas que atuam junto ao segmento idoso, ou em projetos de educação continuada, com foco nos estudos de 

memórias social e (auto)biográficas. Em seu relato, reiterou que: “as memórias de longa duração, consolidadas e 

que, moduladas pela emoção, tornaram-se memórias passíveis de serem recuperadas - as memórias (auto) 

biográficas, sócio-culturais e afetivas, em seu potencial (trans)formador”.  

Este poder (trans)formador de grande importância no contexto da educação, saúde e ciências sociais é uma das 

pretensões desta pesquisa. Por isso, busco abordar temas capazes de fornecer possibilidades de exercitar a 

memória, propiciada pela oralidade em seus contextos cultuais e atingir um maior número de pessoas, desde a 

pesquisadora e colaboradoras, chegando a quantos venham a ler os resultados obtidos, Amâncio da Costa 

PINTO, (2001. p.6), em Memória, cognição e educação: Implicações mútuas, aborda a importância da memória e 

das imagens no desenvolvimento cognitivo e de retenção de informações: “Formar imagens de palavras, objectos 

e acontecimentos é uma competência bastante eficaz em termos de retenção. A habilidade para formar imagens, 

se for devidamente treinada e apurada, pode permitir a obtenção de feitos espantosos no domínio da memória 

humana”. 

Avançando sobre o tema, Pinto (2001, p.7) observa que “Se as crenças pessoais sobre o funcionamento dos 

processos cognitivos forem inadequadas ou mesmo falsas, então é provável que se verifique uma obstrução na 

aprendizagem escolar “ e esclarece o termo metacognição como referente à área de investigação formada pelos 

conhecimentos de uma pessoa sobre o âmbito e limites de funcionamento da mente humana, de sua própria 

mente, e dos respectivos processos cognitivos de atenção, aprendizagem, memória e raciocínio.  
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Tal constatação se complementa no trabalho de Brandão (2008 p. 

6) ao tratar de questões ligadas às memórias de longa duração “No 

trabalho com memória autobiográfica observamos como as marcas 

que as sensações - internalizadas, re-elaboradas subjetivamente e 

vividas em certo meio cultural - transformam-se em um saber 

próprio, auto-referenciado. Consideramos, assim, que toda a 

memória é conhecimento, como processo de aprender-ensinar-

construir. Fazer, desfazer, refazer (se) - uma investigação, por 

meio da autobiografia, do sentido de nossas escolhas e das 

trajetórias seguidas.” As referências culturais são características 

que considero importante no andamento de uma pesquisa narrativa 

e autobiográfica, como é o caso da pesquisa em pauta. Tanto no 

que se trata de embasar a narrativa, oferecendo material suficiente 

para uma “releitura”, quanto para aquele que narra e tem como 

ponto referencial as memórias reconstruídas somadas à memórias 

de indivíduos ou a de grupos familiares. Estas, uma vez acionadas 

em momentos de afeto, por meio de cheiros, sabores, objetos, fotos 

ou diálogos, poderão gerar reações emocionais diversas e afetar a 

construção, reconstrução e compreensão de seu universo.  

Figura 9 – Gráfico ilustrativo 

Fonte: Arquivo pessoal 
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As constatações de CLANDININ e CONNELLY (2000, p.20) “Investigação 

narrativa é uma maneira de entender a experiência. É uma colaboração 

entre pesquisador e participantes por um tempo, em um lugar ou série de 

lugares e na interação social com o meio”, embasam às experiências 

vividas durante a elaboração de meus relatos autobiográficos, 

reelaborados a partir da contribuição de membros de minha família, levam 

a considerar que a circularidade tem no sujeito, o centro da questão e que 

as construções de relatos de memória devem ser feitas coletivamente. 

Desta forma, envolvem ações com vistas a estimular o saber a partir das 

relações de formação dos sujeitos em seus contextos familiares, valores e 

éticas, voltado à formação do sujeito cultural. Este, pensado em suas 

dimensões indissociáveis do afeto, da cognição e da corporeidade, está 

intrinsecamente ligado aos processos de formação escolar formal, não 

formal ou informal. 
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Falta de ingredientes – idosos em isolamento - (Ano – 2020 – Pandemia COVID 19) 

Abril de 2020. Dois meses se passaram desde que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os trâmites 

burocráticos foram respeitados em virtude dos critérios éticos para pesquisa com idosos. No entanto, a falta de 

um dos ingredientes principais me faz pensar sobre novas maneiras de dar seguimento ao projeto. 

2020, ano promissor para meus projetos, teve início com a chegada de uma pandemia que assola incialmente a 

China e rapidamente se alastra por todo o mundo. Chega sem ser convidado, o vírus COVID 19.  

Dentre as tantas orientações para exterminar o vírus, a possivelmente mais importante delas, foi o isolamento 

social. No grupo de risco, como principais vítimas, os idosos acima de 60 anos, grupo central de minha pesquisa. 

Ora, vi meus planos lançados fora. Em grupos de WhatsApp1 com os idosos, os textos passaram a tratar do medo, 

das necessidades básicas de sobrevivência, idas ao banco para sacar seus benefícios, fulano está com dores - 

vamos orar por ele, jejum e principalmente pedidos de oração pelos enfermos e famílias em luto. 

Não podia eu, por mais intimidade que tivesse com qualquer dos possíveis participantes, expor suas vidas e de 

seus familiares ao capricho de minha pesquisa. Os convites para integrar a presente pesquisa, sequer foram 

formalizados em respeito ao momento presente. 

                                            

1 WhatsApp - aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet para celulares (definição do autor) 
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Desde o início desta proposta, considerei a possibilidade de no decorrer desta caminhada apontar para outras 

formas possíveis de coleta de dados, considerando que o trabalho de campo é muito mais do que uma técnica ou 

conjunto de técnicas, mas sim como uma sequência de ações e acontecimentos que não podem ser previstos ou 

controlados pelo investigador.  

O momento de isolamento, atualmente vivido, reitera a necessidade de modificações e ajustes ao projeto inicial, 

no tocante aos encontros presenciais como campo de pesquisa. Ao mesmo tempo, fortalece as bases ao nos 

“forçar” a ir em busca de novos meios de interlocução e captação de dados. E, ainda exige do grupo pesquisado, 

uma maior interação entre seus membros e disposição para o uso de novas tecnologias e registro do encontro, 

gerando novas aprendizagens no método informal e em contexto familiar.  

Em nenhuma das minhas mais mirabolantes ideias de impedimentos poderia supor o isolamento social. A 

obtenção de registros orais via mídias eletrônicas? Depoimentos? Livros de receitas? Fotos? Caminhos possíveis 

para pesquisa de campo. Mas numa analogia simplista poderia dizer que o momento me fez sentir como se tivesse 

as pernas engessadas, ou as asas cortadas. O caminhar tornou-se limitado e voar por sobre a tempestade, 

pareceu-me impossível. O impedimento de realizar encontros familiares, quebrou o sentido do inicialmente 

projetado, e impediu o repasse de sentimentos e conhecimentos entre gerações. Coube a mim, seguir os 

ensinamentos de Esteban, que nos orienta a necessidade de familiarizar-nos com os novos caminhos e sermos 

“coerentes” com os meios de realizar essa busca. A atenção foi redobrada à possíveis repulsas ou anseios do 

uso de novas mídias, pelos participantes. 

As novas plataformas digitais, dentre as ferramentas propiciadas pelas tecnologias de informação e comunicação, 

disponibilizadas em virtude da pandemia, garantem ao participante assim como ao pesquisador o registro gravado 
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dos encontros, a exemplo do Google Meet, uma plataforma de videoconferências. Tais recursos, além de viabilizar 

os encontros e seus registros, têm a função ética de garantia das informações prestadas por ambas as partes. 

Esteban, (2010, p.30), considera que “a dimensão metodológica, significa uma preocupação 

com o modo pelo qual o indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo em que se encontra”. 

Esteban, trata do envolvimento do pesquisador de forma dinâmica, possibilitando compreender 

e interpretar a realidade, os significados das pessoas, percepções, intenções e ações numa 

troca e confirmação mútuas, permitindo transferências, interpretações e valorações. dez anos 

após sua publicação as percepções de Esteban são atuais.  

Ao referenciar Willard Waller e sua obra “Sociology of Teaching”, (1932) a respeito da vida 

escolar, (WALLER, 1932 apud ESTEBAN, 2010) Esteban observa que Willard baseou-se em 

entrevistas em profundidade, histórias de vida, observação participante, diários, cartas e outros 

documentos pessoais e concluiu que as escolas não se constituem somente em organizações 

formais. São pequenas comunidades nas quais convivem professores e alunos durante 

períodos de tempo significativos. Neste sentido, é possível considerar que esta pesquisa, possa 

se configurar como eixo formador de conhecimento em aprendizagens de natureza informal. 

Mas que, o desenvolvimento desta, será condicionado pelas circunstâncias de distanciamento 

social, em razão da pandemia provocada pela COVID 19, e contará com minha participação, acompanhada pela 

docente orientadora e outros possíveis envolvidos do núcleo familiar, para o registro de dados possíveis. Este 

formato faz com que esta se configure como eixo formador de conhecimento e atende as abordagens da linha de 

pesquisa Educação, Arte e Cultura Visual.  
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Ribeiro (2015) discorre sobre como podemos compreender a expressão da criatividade do pesquisador aplicada 

ao conceito de método-caminho visando dar fundamentação teórica à pesquisa e coerência aos meios adotados 

durante o processo de realização. Ao referenciar Rey, “tomar o novo como uma nova forma de saber preexistente 

é castrá-lo no que tem de novidade” (REY,2005 apud RIBEIRO, 2015 p. 191),  Ribeiro considera não se tratar de 

mudar a forma de dizer a mesma coisa, e sim, de darmos conta de que a “novidade no percurso da pesquisa 

depende do modo como nos auto-organizamos no espaço de interlocução em que a nossa pesquisa estiver 

inserida”. A integração de métodos pode ser adotada com uma postura equilibrada e flexível. Podemos abordar a 

possibilidade de projetos multi método na pesquisa educacional, a partir de uma atitude integradora e de 

complementação. 

Desta forma busco problematizar o tema da pesquisa, incluindo minha atuação como pesquisadora/participante 

às narrativas de grupos de familiares. A proposta inicial, impossibilitada pela pandemia, almejava obter dados 

entre familiares e amigos, com presença de faixas etárias diferenciadas. Por enquanto convidamos aos amantes 

do imaginário a trilhar conosco por experiências de vidas, compartilhadas da maneira poética que as oralidades 

em contexto familiar nos permitem. 
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Sabores de gosto amargo  

20 de abril de 2020. Hoje, um de meus promissores ingredientes escorreu por entre meus dedos. De repente. 

Como se estivesse separando a gema da clara e num movimento infeliz, visse escorrer por entre os dedos um 

dos principais ingredientes da receita, a gema, o centro do sabor. Faleceu um dos meus “contadores de estórias, 

Sr. José. Este, era um dos que nunca respeitava o tempo de 20 minutos para sua fala. De início, quando começou 

a ganhar espaço e ouvintes para seus “causos”, contou uma versão da canção de Pardinho e Tião Carreiro, 

Catimbau. O enredo conta de um desafio, cuja prenda seria um beijo de Rosinha, a filha do fazendeiro. O 

desenrolar do causo culminava em um acidente que decepava a cabeça do peão, Catimbau. Rosiinha, ainda 

assim, cumpre o prometido como prova de amor.  

O gosto duvidável das narrativas e a reprovação dos que aguardavam ouvir algo que lhes trouxesse momentos 

de relaxamento, fazia com que a cada novo encontro, ao se dispor a contar um causo, já se ouvisse em côro “do 

Catimbau não né Sr. José?”. Qual nada! Sempre havia no causo algo de fúnebre que, somado à sua voz mansa 

e baixa, tornava a expectativa dos ouvintes ainda mais tensa. Respeitosos, mesmo aqueles que já conheciam o 

enredo se mantinham calados e atentos à versão do orador, até a constatação do esperado final - a morte. 

Entre muitas recordações, um de seus causos me veio à memória. Com seu linguajar característico, certa vez o 

Sr. José narrou sobre um pobre homem que enxergava a morte, e ao nascer seu sétimo filho, convidou a morte 

por madrinha. A morte, feliz com o convite, deu ao homem o poder de saber quem iria morrer. Ele se passou por 

médico e conquistou fama e fortuna. Até que passados muitos anos, informou ao compadre que chegara sua 
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hora. A Morte o transportou para um lugar imenso, cheio de velas acesas, de todas as qualidades, tipos e 

tamanhos. 

— O que é isso? — perguntou o compadre. 

— As velas grandes, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. 

Olhe a sua. E mostrou um toquinho de vela, com a chama trêmula, quase apagando. 

— Tenho um último pedido, antes de morrer, gostaria de rezar o pai nosso. 

— Quero que me prometa. Jure de pé junto, que só vai me levar embora depois que eu terminar a oração. 

A Morte jurou e o homem começou a rezar: 

— Pai-Nosso que… 

Começou, parou e gargalhou. 

— Vamos lá, compadre. Termine logo com isso que eu tenho mais o que fazer. 

— Coisa nenhuma! Você jurou que só me levava quando eu terminasse de rezar. Pois bem, pretendo levar anos 

para acabar minha reza… 

Tempos depois, a Morte se passou por uma pessoa morta e o compadre fez a última oração por sua alma, mas 

quando disse o amém... 

— Agora você não me escapa! Disse a morte. 

Naquele exato instante, uma vela pequena, num lugar desconhecido e estranho, estremeceu e ficou sem luz.´  
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Desandou o mingau, o que fazer? 

Chega o mês de agosto, o mês de cachorros loucos, o mês das ventanias, mês de pipas soltas no ar dando um 

colorido especial à paisagem. Em mim, um friozinho percorre a espinha. Desta vez, não se trata do clima e sim 

das mudanças que forçosamente o caminho me obriga a fazer em relação à pesquisa. A incredulidade de que em 

breve data seja seguro realizar encontros presenciais, apresenta um fator de enfraquecimento da pesquisa e se 

faz necessário um novo olhar. Em busca de um respiro, tomo emprestados alguns dos sábios ditados verbalizados 

por Jairo BAMBERG, O Professor, homem de grande sabedoria que transita desde os meios acadêmicos aos 

rincões de um Brasil pouco conhecido. Diz Bamberg. “Bendito é o povo, cuja cultura seja sua régua para medir as 

curvas do tempo da fazeção da sua própria história”. Pego minha régua e me embrenho nas curvas do tempo. É 

momento de descobertas. 

A proposta se refaz, considerando a possibilidade de que as memórias sejam relatadas como forma de contra-

história, contra visualidade ou seja, um registro de memórias de um passado distante somadas às recentes, num 

movimento histórico que se faça complementar ao que a história oficial nos apresenta. Assim uma nova 

abordagem metodológica, cartas, diários para o futuro “Memórias para o Futuro”, me faz retomar Bamberg em 

referência ao seu biso Ciço “Raízes são muito boas para fazer lenha, sementes aguentam, são boas para plantar 

futuro”. Busco então, novas sementes, novo eixo norteador.  

Neste novo eixo, busco compreender como mães de família produzem narrativas de suas memórias de afeto e 

sociais para leitores futuros. São pontos instigantes saber: Quem são estas matriarcas e que narrativas e registros 
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produzem? Como se dão as aprendizagens e olhares sobre movimentos ocorridos desde suas 

trajetórias até o momento presente? Quais critérios adotam na seleção de textos ou imagens na 

elaboração de suas narrativas? Qual é a relevância de suas narrativas no contexto atual e futuro? 

Em que estas ações importam na atuação de ensino não formal e de contravisualidade? Qual a 

importância das memórias de afeto na formação dos sujeitos? 

Esta nova abordagem aponta para a elaboração de elementos textuais que remontam, o olhar 

do outro, em ações de educação informal e de contravisualidade. Esse “educar” se faz presente 

ao exercitar no outro a capacidade do direito de ver; pensar; emancipar e se formar enquanto 

sujeito social. 

No enfoque dessa contrahistória, tomo emprestados os estudos de Didi-Huberman, quanto a relação e influência 

das mídias de consumo, na formação de sujeitos críticos. Ao focamos à TV aberta, o filtro aplicado ao “como” ou 

“o que” devemos ver e ainda mais especificamente, o que “não” devemos ver, está implicitamente ligado a 

manipulação da informação. Este tema é também explorado por Mirzoeff em “O direito a olhar”. Ele discorre sobre 

como a visualidade conecta autoridade e poder, e naturaliza essa relação. A informação manipulada, passa assim, 

a prestar um desserviço à sociedade, à educação e no desenvolvimento do indivíduo para um sujeito crítico. O 

que fazer para restituir alguma coisa a esfera pública para além dos limites impostos por esse aparelho? É preciso 

instituir os restos: tomar nas instituições o que elas não querem mostrar.  

Didi-Huberman (2015. p.206), em “Devolver uma imagem”, fala sobre o refugo, as imagens esquecidas ou 

censuradas e de como retorná-las a quem de direito, ao ‘público’, a comunidade, aos cidadãos. Ele traz à tona as 

montagens de Harun Farocki e pondera sobre como a forma utilizada para trabalhar tais montagens que se tornam 

Figura 10 – Câmera de Vigilância 

Fonte: 
https://www.primesegseguranca.com.br/cameras 

(2021) 

https://www.primesegseguranca.com.br/cameras
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verdadeiramente explosivas. Segundo Didi-Huberbman, Farocki busca imagens esquecidas ou filtradas, e as 

devolve a partir da sua forma própria de restituir. Assim, com seu gesto político, de não se apropriar, mas de 

devolver pontos de vista, Farocki "anexa" imagens encontradas em documentos técnicos, para delas dispor à sua 

maneira, segundo seu direito privado, para emancipá-las, sob novo olhar.  

William John Thomas MITCHELL (2015, p.171), em “O que as imagens realmente querem?” discorre sobre “... o 

modelo subalterno das imagens, revela a dialética entre poder e desejo nas relações com as imagens.” As 

mensagens para o futuro, elaboradas por mães de diferentes classes e contextos, são registros e nuances do 

hoje. Possuem uma abordagem semelhante às tratadas por Farocki e Mitchell, pois, dentro de sua simplicidade, 

buscam ter o olhar daquele, o que foi esquecido ou filtrado no contexto das informações e no contexto do que 

importa àquele que detém o poder. As imagens ou narrativas tendem a apresentar a outra face. Um olhar 

subalterno sobre a realidade vivida, ou melhor, sobre realidade vivida daquele que narra. Muitos outros não 

narraram e continuam com suas verdades veladas, continuam precisando encontrar o campo propício para o 

rompimento do silêncio. Importa que assim como aos textos, as imagens geradas ou recuperadas a partir desta 

reflexão, sejam interpretadas, decodificadas ou desmistificadas, com o peso e complexidade de um portador da 

mensagem que emancipa. 

Paul Beatriz PRECIADO, cita a antropóloga Emily Martin, visto que esta, chegou a algumas conclusões sobre a 

crise que permanece atual: sobre imunidade e política. O que entendemos por imunidade é construído 

coletivamente através de critérios sociais e políticos que alternadamente produzem soberania ou exclusão, 

proteção ou estigma, vida ou morte. As consequências causadas pela condução política no combate da pandemia 

atual, estão presentes em todas as camadas e ações da sociedade, implicando no movimento de “imunidade” 
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tanto política, quanto no campo da saúde, numa mudança social de 

comportamento, isolamento, acesso às novas mídias. Meios de comunicação 

digital/imaterial que por sua vez, se constituem modos de crescente autoritarismo 

e controle da população. 

Quais imagens estão sendo construídas hoje? Como estão codificadas? De que 

forma são utilizadas? Estão disponíveis para emancipar ou manipular? Assim. 

somos atravessados pela crise da pandemia, por manobras políticas, diante de 

um cenário de rápida e descontrolada contaminação, com altas taxas de 

mortalidade e possível colapso financeiro. 

Todas estas mudanças de comportamento social, implicam diretamente no objeto 

de pesquisa e mesmo na mudança de conceitos antes trabalhados. Mudanças 

de valores sociais e pessoais, que certamente estarão presentes no resultado da 

pesquisa. Soma-se ainda, o fato da exclusão de parte da sociedade no acesso 

às tecnologias, tanto por não possuírem condições financeiras para a aquisição 

e manutenção, quanto pela falta de conhecimento suficiente para domina-la.  

Nesta nova abordagem, não estão descartados cheiros e sabores. Mas, a eles deve ser acrescentada à prática 

de uma escrita direcionada a narrar memórias resgatadas, acompanhadas de cargas afetivas e do contexto 

cultural de seus interlocutores. Me proponho a instigar aos narradores em suas abordagens teóricas e práticas ao 

registro e análise textuais e de imagens os possíveis vínculos com o ensino informal. Pensar possibilidades de 

formação e emancipação dos sujeitos e trocas de conhecimentos numa relação dinâmica com a sociedade. 

Figura 11 – Colagem Wolney Fernandes 

Fonte: http://plusgaleria.com.br/blog/se7e/ (2020) 

http://plusgaleria.com.br/blog/se7e/
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Ainda assim, considero que as práticas de reuniões, as narrativas em contra-história do que se apresenta o 

momento atual, tenha peso suficiente para justificar a pesquisa de que trata o presente artigo. Mesmo que em 

ambientes digitais, o diálogo proporcionado entre familiares e as reflexões sobre a formação de cada indivíduo 

participante, são fontes importantes para futuras publicações, para estudos, além de estabelecer relações de 

aprendizagem como vínculo de educação informal. 

Elizeu Clementino de SOUZA (2017, p. 134), ao falar sobre entrevista narrativa, considera que: “... os sujeitos são 

impulsionados e mobilizados a recuperarem elementos de suas histórias pessoais e sociais, interpretando-as de 

uma maneira singular.” Neste intuito, buscamos formas de provocar os participantes, para que acionem suas 

memórias a partir do diálogo e manuseio de objetos de afeto e tragam à luz seus percursos e tradições.  

Em Narrativas de mim: memórias dançantes, Ana Cristina Carvalho PEREIRA (2020, p. 452) observa que “como 

intérprete da minha trajetória profissional construí representações, categorizações que me permitiram narrar a 

mim mesmo dando visibilidade a uma narrativa que define meu lugar a partir da ressonância das minhas 

experiências e criando um elo entre meu passado, presente e futuro dando sentido a minha existência ...”. Entendo 

que, de igual forma, seja qual for a narrativa daquele que fala, esta o define, visto que ao expor sua trajetória e 

vivências faz inevitavelmente relação com o “eu” enquanto sujeito narrado e o “eu” presente e narrador, que 

contempla sua trajetória observando os pontos e acontecimentos que o forjaram como ser social de hoje; dono 

de sua personalidade. 
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Em meio à pandemia COVID 19, durante uma aula remota, a professora Carla Luzia de Abreu (FAV/UFG) abordou 

a temática “Macarronada virótica: Arte Contemporânea e Cultura Visual em tempos de incertezas”. Sua fala 

convocou a pensar sobre o momento vivido. A palavra “macarronada”, como bem observou a professora Carla, 

está ligada ao ato de cozinhar, saborear, reunir em família e rememorar culturas, mas toma neste momento uma 

nova interpretação: pensamos agora a “macarronada” como ilustração para as formas de pesquisa. Assim como 

as “macarronadas”, as pesquisas necessitam de uma base, um tempero, de misturas que se complementam, de 

um tempo, tal qual o prato que conquistou o país. Já a palavra “virótica”, nos dias atuais dispensa explicações, 

pois nos cerca a todos, indistintamente pela pandemia instalada. A forma como a grande massa da população é 

conduzida em tempos de incertezas, influencia diretamente nos modos de pesquisar. Um constante repensar se 

faz necessário. Preciado, (2020, p.168) em seu texto Aprendiendo del virus, ressalta “l virus actúa a nuestra 

imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, las formas 

dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus 

limites"2. Analisar este texto, me remete à questões em que o domínio político recaí sobre os menos preparados. 

De forma avassaladora.  

                                            
2 ... o vírus atua à nossa imagem e semelhança, não faz mais do que replicar, materializar, intensificar e estender a toda a população as 
formas dominantes da gestão biopolítica e micropolítica que já estavam trabalhando no território nacional e em suas fronteiras (tradução 
livre) 
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De minhas memórias, um recorte recai sobre uma briga entre dois touros. A força 

bruta de cada animal era aplicada em golpes de cabeça, fazendo chocar testa 

com testa. No movimento constante de se afastarem e se chocarem novamente 

eles destruíam tudo quanto havia pelo caminho. As cercas mais resistentes não 

podiam com a força dos corpos que repetidamente debatiam contra seus 

mourões. O som das pancadas era assustador e me fazia presenciar tudo a uma 

boa distância. Algo que sempre me marcou é pensar o porquê de um animal 

possuidor de tanta força e determinação, render-se ao domínio do cavalo. Animal 

de porte semelhante, mas, que não possui a mesma força, ira e nem chifres que 

possam servir de ameaça. No entanto, sua aproximação domina o touro sem 

grandes esforços, apenas exercendo movimentos de campear. Não há uso de 

força bruta, nem coices, apenas o “poder”. Este “poder” é intrigante. Por quem ou 

como foi instituído? Por que se submeter a ele? A música de Zé Ramalho, 

Admirável Gado Novo, é um retrato dessa dominação: “Vocês que fazem parte 

dessa massa/ que passa nos projetos do futuro /é duro tanto ter que caminhar/ e dar muito mais do que receber. 

... E correm através da madrugada/ a única velhice que chegou/ demoram-se na beira da estrada/ e passam a 

contar o que sobrou! ... Êh, ô, ô, vida de gado/ povo marcado/ êh, povo feliz!”. Me ponho a correr na madrugada 

e a contar o que sobrou.  

Como ignorante, diante do quadro, me vi num momento de indagação. Dar continuidade? Como fazer? Quando? 

Até que me veio a ideia: Vamos ver o que tenho na despensa. Poderia somar minhas memórias às de meus nove 
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irmãos e elaborar textos relativos à pesquisa. Um diferencial importantíssimo deveria ser adicionado, a proposta 

de realizar as conversas durante o preparo de alimentos deveria ser substituída. Assim passei a fazer o registro 

de minhas memórias e dos meus irmãos com o propósito de, ao final do isolamento social, promover a realização 

de um encontro em que possamos brindar nossas memórias durante a elaboração de pratos de cunho afetivo. 

Fernando HERNANDEZ, e Montserrat RIFÀ-VALLS, (2011), consideram que as narrativas devem ser escritas 

como se fossem fábulas. Ou seja, descrever como os sentimentos, os episódios, a memória em seus diferentes 

momentos, influenciaram o autor da história. Vale citar: “Mantener uma estratégia de reflexividad exigente como 

forma de validación de las decisiones adoptadas. Esta posición centraliza, en buena medida, lo dicho hasta ahora 

y es la llave principal del rigor en una investigación autobiográfica. (HERNANDEZ, e RIFÀ-VALLS, 2011, p. 14)3. 

E não, simplesmente redigir como se deu o acúmulo de experiências.  

Toda narração é por si, envolta de poesia. Assim, num aceite ao convite de Hernandes, Rifà-Valls, me embrenho 

por um caminho que pretende narrar memórias com sentimentos regadas por sonhos e esperança. O momento 

está pedindo.  

                                            
3 Manter uma estratégia de reflexividade exigente como forma de validação das decisões tomadas. Essa posição centraliza, em grande 
medida, o que foi dito até agora e é a principal chave de rigor em uma investigação autobiográfica. (tradução livre) 
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COZINHANDO COM O QUE SE TEM NA 
DESPENSA – TEMPEROS FANTÁSTICOS 

Despensa: baú de memórias 

Para mim, um dos fatores que acionam memórias, 

é a observação de mãos que preparam. Gosto de 

ver mãos "maduras", com veias ressaltadas e 

marcas do tempo. Por vezes, cicatrizes outras por 

pequenos pontos de queimadura, daqueles que as 

boas cozinheiras adquirem durante a fritura de 

seus quitutes. 

Como as mãos de D. Alice, que borda seus bolos, 

para o lanche da tarde, com flores moldadas a 

partir da raspa do bolo deixada no tabuleiro. Mãos 

cheias de carinho, que exalam o perfume de suas 

iguarias. Acompanha cada fatia o cheiro de colo de 

mãe, de aconchego e faz com que mais uma 

página, parte de um tesouro precioso, seja 

guardada no baú de minha memória.  

Figura 12 – Mãos de Dona Alice 

Fonte: Gwavira Gwayá (2019) 
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A mão que prepara o alimento. Debulha 
o grão, depela o legume, desfolha a 
verdura, descama o peixe, depena a ave 
e a desossa. Limpa. Espreme até extrair 
o suco. Piloa de punho fechado, corta em 
quina, mistura, amassa, sova, espalma, 
enrola, amacia, unta, recobre, enfarinha, 
entrouxa, enforma, desenforma, polvilha, 
guarnece, afeita, serve. (BOSI, 1979, 
p.388) 

A imagem de mãos valsando no ar 

enquanto quebram ovos que se 

desmancham sobre os demais 

ingredientes. Mãos que acariciam 

massas. Sem pressa. Revolvendo 

testando a macies necessária ao 

ponto, sempre acompanhadas de um 

sorriso tímido e olhar terno, assim 

como os de minha tia Chiquinha.  

Estes momentos nos remetem a 

tempos de criança levada. Tempos 

idos em que, por mais travessuras 

que aprontássemos, após um bom 

Figura 13 - Chiquinha (tia) - pão de queijo mineiro 

Foto: Mariana Prado (2019) 
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puxão de orelhas e sermão de boas maneiras, nos era permitido saborear as delicias do lanche preparado com 

esmero e carinho por tia Elvira. Não sem antes lavar as mãos e os pés na bica d´água que ficava logo à frente da 

casa, após o canteiro de flores, coberto cravos e dálias de várias cores. 

O momento era aguardado com ansiedade, pois uma das “rabugices” de minha tia Elvira era a de manter 

trancadas a sete chaves, em uma despensa, toda sorte de gostosuras. Latas de doces de leite enrolados na palha 

de milho, pãezinhos de nata, biscoitos assados para a semana, carnes recheadas, almondegas na banha de 

porco. Fosse qual fosse a visita, as refeições eram servidas em horários certos, motivo mais que suficiente para 

Figura 15 – Elvira e Eleusa – bica d´água Figura 14 – Eleusa, Emília e Elvira – canteiro de flores 

Foto: Diná Prado (1980) Foto: Diná Prado (1980) 
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que crianças em férias na fazenda, não pudessem se concentrar em tantas travessuras pois um dos “possíveis” 

castigos seria não lanchar com todos, e sim, tomar apenas o leite antes da refeição principal, ou se contentar com 

as frutas da estação que encontrasse no pomar.  

Ao presenciar o enrolar de biscoitos, ou o assar na chapa das panquecas de milho, “tarequinhos”, como dizia 

minha mãe, consigo “viajar no tempo”. Estar com minha avó Maria, a vó Fia, que após um bom banho, ou poderia 

se constipar, torrava o café que serviria a noite com biscoitos de polvilho. O processo de torrefação era feito em 

um torrador com formato de esfera e possuía uma haste que permitia mover os grãos dentro da “panela”. Esta, 

era colocada sobre o fogão. A lenha gerava um calor insuportável, mas, era capaz de torrar os grãos que exalavam 

seu perfume pela casa.  

As memórias de todo o processo até a hora do lanche, 

vem recheado de imagens, detalhes das construções, 

das roupas, dos cheiros, do som das vozes e ranger da 

panela. Para mim, são retratos comparados a uma 

aquarela, em que todas as cores se permitem entrelaçar 

harmoniosamente. 

As rodas de conversa e o saborear de pratos são 

impregnados de visualidades formadas a partir do 

imaginário dos que participam da ceia. Tenho 

lembranças de minha mãe Emília, minha tia Chiquinha, 

Desenho autoral - memória 
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“ti Toim” e tantas outras e outros de minha trajetória, memórias que afloradas por uma boa “prosa” me permitem 

descrever lugares, objetos, pessoas e seus trejeitos, animais e suas peculiaridades, acontecimentos. As narrativas 

destes encontros são infinitas. Pois além de minhas memórias, o partilhar com o grupo faz com que outras versões 

sejam relatadas, complementares ou divergentes, não importa. O importante é a transmissão destas narrativas e 

imagens construídas a partir de cada relato. 

Rapaduras e farinhas 

Num encontro recente com irmãs, ao partir um bom queijo mineiro acompanhado de uma rapadura “pura”, 

múltiplas memórias se afloraram. Em poucos instantes, considero correto dizer que já não estávamos sentadas 

na varanda de minha casa, e sim na fazenda do vovô. ─ que viria se tornar a casa da Tia Darci, e foi como eu a 

conheci, porque meu avô faleceu antes de meu nascimento. As lembranças sobre a feitura da rapadura, desde o 

plantio do canavial e o moer da cana, ─ O engenho estava localizado no “fundo” do quintal da fazenda, após o 

pomar que cercava a casa, o coar da garapa, a fervura do líquido em tachos fundos até alcançar o ponto, para 

ser despejado em formas de madeira que davam ao “doce” o formato de tijolos. Na ocasião, era comum organizar 

um “mutirão” familiar, em que tias, tios, primas e primos mais velhos trabalhavam cada qual numa tarefa 

específica. O resgate das memórias registra, nestes encontros, a presença constante de Dona Nóia, sogra de 

minha tia. Figura pequena e esguia, de poucas carnes e muitas veias. Carrancuda e estranha à crianças, sempre 

vestida com trajes longos e escuros e presença certa no período da colheita da mandioca, feitura do polvilho e 

torrefação de farinhas. O “medo” que sentia pela presença de Dona Nóia, para mim, teve fim quando por certa 

vez foi incumbida de me levar até a casa de minha madrinha, que morava na fazenda vizinha. Durante o pequeno 



76 
 

 

trajeto, as margens da rodovia, ouvi conselhos de como ser uma boa mocinha e também estórias que cercavam 

o imaginário da região, quase sempre com referências as “almas penadas” ou coisa do tipo. De qualquer forma 

pude sentir o aconchego da pequena mão coberta de grossas veias que me amparava caminho afora de forma 

doce e protetora.  

Voltemos aos mutirões. De cada farinha uma lembrança agradável ao paladar me faz salivar abundantemente. 

Da mandioca, que após ser ralada e testemunhar confidências e receitas de comidas e bordados, era espalhada 

no tacho grande e raso, sobre uma fornalha baixa, constantemente remexida por “rodinhos sem borracha”, até 

alcançar o ponto de torra que formava “beijus”. Estes, grandes placas de farinha que exalavam um perfume sem 

igual. Os beijus eram servidos, para as crianças que cercavam euforicamente o rancho, acompanhados do 

melado, obtido quando se dava o preparo da rapadura. Uma combinação de sabores e cheiros inigualáveis. Os 

encontros eram sempre festivos e acompanhados da alegria de ter a família reunida. Já a farinha de milho tinha 

outro processo para feitura, era outro motivo para passear na roça, rever parentes, subir em árvores e beber água 

na bica, escondidos dos adultos, porque a cobra, morava lá. Tudo começava com debulhar do milho que era coisa 

para os mais experientes, o processo manual da fricção de uma espiga na outra era para aqueles que tinham a 

mão grossa do trabalho pesado. O milho debulhado era colocado em grandes vasilhas com água. Para os 

pequenos participarem do trabalho, coisa vista como diversão, tinham que esperar que os grãos de milho postos 

em água nas grandes vasilhas já se apresentassem “inchados”. Este era o momento de pilar. O trabalho era feito 

em um pilão que nada mais era que uma tora de madeira cavada no centro em um formato de cone, onde eram 

despejados os grãos a serem pilados. Duas pessoas, uma de cada lado, pegavam as “mãos de pilão”, grandes 

hastes de madeira arredondadas com as pontas mais salientes. Num ritmo constante e intercalado, cada qual 
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batia a mão de pilão sobre os grãos fazendo com que as cascas destes se soltassem. A atenção ao trabalho era 

coisa importante e cobrada com severidade. Ai de nós, se nos atrevêssemos a “brincar com coisa séria”, pois a 

distração levava a perder o ritmo e o serviço não “rendia”. Uma vez soltas as cascas, minha tia colocava os grãos 

pilados em uma peneira e com um movimento circular constante juntava ao centro as cascas soltas e num golpe, 

jogava todo o produto para o alto, fazendo com que o vento retirasse as cascas e caísse novamente na peneira 

somente os grãos limpos. A canjica. Era encantador, 

assistir àquela mágica de transformação e a 

admirável competência, na destreza da minha tia. O 

Processo era repetido quantas vezes fossem 

necessárias para que todos os grãos fossem 

considerados limpos e retornassem ao pilão. Na 

segunda etapa, era a vez dos adultos pilarem até 

que os grãos se tornassem como que um pó não 

muito grosso, ponto ideal para torrefação da farinha 

de milho. Desta, eu gostava de comer a “canja de 

mulher grávida”, feita com o caldo da galinha caipira 

ao molho. E como a família era grande, e sempre 

tinha um novo membro chegando não era 

esporádico saborear aquele sonho enfarinhado. 

Para a produção do fubá e do creme de milho, só 

Figura 16 – Objetos de afeto: toalha de mesa, travessa, jogo de café, bandeja com asas 
de borboleta. 

Foto: Diná Prado - 2021 
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incomodando o vizinho, da fazenda ao lado, que tinha um moinho. Uma engenhoca fascinante, movida a água 

corrente. Embora as repreensões fossem feitas por meio de olhares, somente um ou outro, poderia acompanhar 

o adulto que iria moer o milho. Era como um prêmio por bom comportamento. Milho moído é fubá rumo a 

gostosuras. Mas o melhor mesmo era o que sobrava no moinho, a parte mais fininha, que era cuidadosamente 

retirada para a feitura dos “tarequinhos”, panquequinhas doces, o creme de milho retirado era a base daquela 

iguaria familiar. Este sim, o processo esperado. Os ovos caipiras, o açúcar, a nata do leite, a pitada de sal, o 

movimento ágil com a colher de pau, o cheiro ... um transe... Neste momento percebo. Realmente creio que não 

estava na varanda de minha casa.  

Durante a conversa, rememorando detalhes, me dei conta do quanto retive memórias desde a mais tenra idade. 

Uma irmã me questionou, se minhas lembranças eram na casa do vovô ou na casa nova da tia Darci. Instigada a 

descobrir, visto que devia ter em torno de cinco anos de idade, rascunhei uma planta baixa da casa e de alguns 

objetos e plantas do entorno. A frente da casa, a porta de entrada, as janelas grandes, bancos de madeira na 

sala. No quarto, como cama do casal, um catre, estrado de cama trançado com tiras de couro, com colchão feito 

em casa com palhas de milho, secas e desfiadas. Acima da cama, um grande cesto de vime suspenso por cordas 

até a vigota central do teto, que servia de berço para meu primo caçula. A distribuição dos quartos e uma fresta 

na parede do quarto velho por onde entrava raios do luar, que ativavam a imaginação. A cozinha que guardados 

os erros de proporção pude descrever com detalhes, o fogão, o copo de metal que repousava na prateleira – 

areado com areia fina e bucha de palha de milho entrelaçada, o pote d’água e os suportes com lamparinas a 

querosene com pavios de algodão torcido. A escada feita de grandes pedras. Os bancos externos, o curral e o 

galpão onde eram preparadas as farinhas e rapaduras. ─ Imagens brotavam aos cântaros. 
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Do quintal, que se estendia até os pastos, pude me 

lembrar do pomar, localizando algumas das arvores 

frutíferas favoritas, como mangueiras, goiabeiras e 

pessegueiros. Logo após existia um “valo”, uma 

depressão de terra, coberto com uma vegetação cheia 

de cipós. Esse era um local perigoso, proibido para os 

menores. Era de lá que o Baltazar, um primo mais velho, 

buscava filhotinhos de mulatas e me permitia cuidar 

deles, alimentando com papinhas ou frutas, pois, 

segundo ele, eu era cuidadosa e tinha jeito com os 

bichinhos. A tarefa dada não tinha longa duração, visto 

que era rotineiro vender ou doar as pequenas mulatas 

para alguém que apreciasse o convívio com o pássaro 

e se dispusesse a ensinar-lhes o vocabulário a seu 

gosto.  

No lado oposto da casa tinha o que eu pensava ser uma 

gameleira, mas, de acordo com minha irmã, era uma 

árvore caneleira, de grande porte e altura. Ela abrigava 

em seus galhos um balanço utilizado por uma fila 

imensa de crianças que não se contentavam somente 

Figura 17 – Cartografia de memória 

Fonte: desenho autoral 
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em tocar as pontas dos pés lá nas grimpas, ou seja, nos altos galhos, mas também se divertiam em deixar sozinho 

aquele que estava no balanço, enquanto todos corriam, como que assustados por uma situação fantasmagórica. 

O frio na espinhela era certeiro, visto que era comum, antes de ir para cama, acontecer uma roda de contação de 

estórias sobre almas penadas e também do homem amaldiçoado que tinha o corpo coberto por abelhas e pegava 

as criancinhas que estivessem sozinhas.  

Estórias para não ninar 

Das reuniões acontecidas ao fim do dia, para ouvir as estórias contadas por meu pai ou por alguém de mais idade, 

havia aquelas que nada tinham em comum com as fábulas ou contos da carochinha. Estas, remetem a um 

imaginário mágico e desejável ou resultam em algum ensinamento ético ou moral. Aquelas, segundo os 

contadores eram, fatos verídicos, que teriam acontecido com algum familiar nosso. O bisavô ou tio do bisavô, 

algum antepassado que já havia morrido, mas que em vida, de alguma forma, havia feito algo proibido, como 

desenterrar alguma ossada, mexer em heranças enterradas que traziam maldição a quem as tocasse ou ainda, 

haviam desrespeitado macumbas nalguma encruzilhada. Tal atrevimento sortia uma infinidade de aparições que 

o acompanharam por toda a vida. Lembro-me das narrativas de uma dessas que tinha como início o 

desaparecimento de queijos da prateleira onde ficavam aguardando o tempo de cura. O meu bisavô, tio do avô 

ou sei lá o que na cadeia dos meus ancestrais, decidiu então se esconder atrás de uma das portas, com uma 

espingarda armada, que ali ficava sempre pronta para uso. Ficou espreitando por entre as frestas da madeira e 

viu um sujeito franzino chegar, caminhando tranquilamente. Parou, fixou olhar naquele que o espreitava, sorriu e 

continuou rumo à prateleira de queijos. Ao lançar mão da espingarda na intenção de alvejar o espertalhão, meu 
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“tio bisavô” percebeu que a espingarda estava como que “colada” ao chão e por mais força que fizesse no intento 

de empunhar a danada, qual nada, suas forças não eram suficientes. Olhando pela fresta viu o sujeito com os 

queijos na mão. Este parou, colocou a língua para fora, sorriu e foi-se embora sem pressa alguma. Após 

desaparecer no horizonte a espingarda ficou leve e pôde ser empunhada tranquilamente, para espanto e arrepio 

de meu “tio bisavô”. 

 Após ouvir estórias dessa natureza, lá ia eu, pernas bambas, e enxergando o sujeito e seu sorriso em todo canto 

escuro da casa. Na madrugada, sentia a bexiga cheia. Só não estava mais cheia que a minha imaginação capaz 

de sentir que o sujeito franzino e seu sorriso me espreitavam pelas costas, escondido na penumbra da noite. O 

medo era tamanho que travava minha língua, costas e pernas. Isso só se interrompia quando sentia a cama 

molhada ir se esfriando madrugada afora. Mas nada disso mudava a rotina: no final do dia seguinte lá estava eu, 

com a caneca de leite quente, sentada n´algum degrau da escada que dava para a cozinha, esperando a próxima 

estória. 

Ao me enveredar nos caminhos da abordagem autobiográfica, faço uso da cartografia como ferramenta auxiliar 

no processo de elaboração de textos. Ao retratar a geografia, os locais de “fazeres”, o elaborar deste que chamo 

de “rascunho” de mapa, me surpreendi, pois foi como puxar uma ponta de linha e ver desenrolar todo um novelo. 

Textos que emergiram de modo mais fluídico, como se um filme de época fosse projetado em minha mente e a 

mim só coubesse narrar. Somente após a elaboração do mapa, me vi com um texto/retrato sobre algumas de 

minhas memórias. Este primeiro processo, o mapa, foi submetido à apreciação de alguns dos meus irmãos e 

recebeu novas referências, incluindo posições divergentes às de minhas anotações. Tal processo foi de suma 
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importância para a rememoração de fatos que ocorreram em contextos familiares, localizações, costumes e 

fazeres.  

Estes exercícios, mesmo se considerados corriqueiros, foram e são fundamentais no que se refere a minha 

formação enquanto indivíduo. Exercem influências nas relações estabelecidas em contextos de trabalho, de 

educação e nas demais formas do meu convívio social.  

Ao utilizar do método da cartografia para a materialização de meus relatos, percebi a recuperação de imagens 

que eu considerava totalmente perdidas. Laura Pozzana BARROS e Virginia KASTRUP, Virgínia (2012, p. 70), 

consideram a pesquisa cartográfica como acompanhamento de processos, dando conta de suas modulações e 

de seu movimento permanente. Barros e Kastrup, ponderam que: “Para a pesquisa cartográfica são feitos relatos 

regulares, após as visitas e as atividades, que reúnem tanto informações objetivas, quanto impressões que 

emergem no encontro com o campo...”.  Desta forma os relatos buscam, captar e descrever aquilo que se dá no 

plano intensivo das forças e dos afetos e sofrem, por vezes, associações pelo pesquisador durante a elaboração 

dos relatos e seus contextos. 

Considerando Barros e Kastrup, (2012, p.70), podemos dizer que para a cartografia, essas anotações colaboram 

na produção de dados de uma pesquisa e têm a função de transformar observações e frases captadas na 

experiência de campo em conhecimento e modos de fazer. Há assim, transformação de experiência em 

conhecimento e de conhecimento em experiência, numa circularidade aberta ao tempo que passa. 
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No traçado do mapa, na verbalização da narrativa, ao me encontrar enfronhada nas entrelinhas deste texto, 

percebo que estes são apenas alguns dos muitos processos de rememoração possíveis. São múltiplas as 

camadas que se sobrepõem na tessitura do todo. 
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Do paladar às Memórias de afeto. 

Um convite à leitura é feito por Juzélia de MORAES Silveira (2014, p.168), em sua tese de “Ao sabor das 

narrativas: sujeitos, cotidiano e práticas de cozinha”. Fui fisgada e me senti parte quando me deparei com o 

capítulo 6, “Filhoses – ou As cozinhas como espaço de afeto e socialização”, que traça considerações sobre a 

relação constante entre a referida prática e os processos de interação entre família e amigos, a partir do cozinhar 

e alimentar-se com outros sujeitos. Neste capítulo, Moraes narra o preparo das “filhoses”, uma iguaria da qual 

guarda a receita de família com marcações de formas e temperos. O detalhamento é rico e minucioso. Fala sobre 

os vasilhames utilizados para o preparado desde outras gerações, os ingredientes recebidos de cada membro da 

sociedade do entorno - um fornece os ovos, outro a farinha, outro o vinho etc, a distribuição de tarefas pré-

determinadas pela hierarquia familiar a cada função, levam a execução minuciosa da receita e o repartir do produto 
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entre todos que de alguma forma contribuíram para que as “filhoses” mais uma vez viessem a ser preparadas 

conforme a tradição. 

Para mim, enquanto leitora da tese citada, a curiosidade em saber de que se trata as tais “filhoses” foi suplantada 

pelo encantamento de descobrir a interação dos familiares e de amigos em sua produção num movimento que 

remonta sua cultura. Já pouco importa o real sabor da iguaria, percebi que ela tem cheiro de afeto e sabor de 

doces lembranças.  

Abobrinha na manteiga de porco – temperos emprestados 

Em conversa com a primogênita de minha família, a Creuza, questionei sobre os sabores que remetem as 

memórias de tempos idos, de pessoas ou acontecimentos, ao que fui surpreendida por uma pergunta: “Tem que 

ser saudades de alguém da família, ou da comida de alguém da família?” Ao receber minha resposta dando a ela 

liberdade para se expressar conforme lhe vinha o resgate das memórias começou logo a narrar. “Sinto uma 

saudade imensa da abobrinha da Bita” e continuou: 

 

Você nem tinha nascido, a Bita era uma descendente de escravos, que ao serem libertados, 
preferiram não deixar a fazenda da bisa Francisca, conhecida por todos como Vó Chica. Assim 
construíram perto da nascente uma casinha para criar seus muitos filhos. Para ajudar no sustento 
Bita lavava roupas ou realizava serviços domésticos em casas de família. Engomava as anáguas 
como ninguém e as fardas do colégio estavam sempre impecáveis. Geralmente o pagamento não se 
dava em dinheiro, quase sempre em alimentos. Quando ela vinha ajudar a mamãe trazia seus muitos 
filhos, o que para nós era uma alegria. Passávamos a tarde brincando, enquanto as mães lidavam 
com os afazeres da casa. Na saída, sempre após a refeição, levava um bocado de cada coisa que 
se tinha na despensa. Eu gostava mesmo era de levar o litro de banha, coisa rotineira, e passar o 
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dia na casa dela. Por vez quando chegava, não tinha nada na despensa para a “mistura” do almoço. 
Ligeiramente nos dirigíamos ao quintal para colher abobrinhas. Bita batia repetidamente com a faca 
na abobrinha e logo enchia uma bacia e se dirigia a cozinha. Até hoje, disse minha irmã, compro 
banha de porco e faço abobrinha, mas não é a mesma coisa, meu olho até enche d´água, eu queria 
sentir o sabor da abobrinha da Bita. (PEREIRA, Creuza. março/2020) 

 

Sabores que não percebi  

Segundo relatos familiares, Bita era uma descendente de escravos que morava na fazenda de meus bisavós. 

Mesmo considerando que sua família teve a oportunidade de construir para si, uma casa em um lugar agradável; 

recebesse um tratamento de confiança e respeito, que incluía frequentar as casas de nossa família, dividir a 

refeição e ter seus filhos com liberdade para brincar com todas as crianças é possível entender que não tinham a 

posse do terreno. Que a “liberdade” conquistada era exercida debaixo de uma autorização velada. Percebe-se 

que iniciaram a vida “livre” sem recursos para manterem-se dignamente como deveria ser. Caso sua família fosse 

remunerada pelos serviços prestados, poderiam recomeçar em condições que possibilitasse crescimento cultural 

e financeiro. Adolfo Albán ACHINTE (2014 p.151) expõe que “... que forme al sujeto en su condición de ser 

autónomo, reflexivo y crítico consigo y com su entorno.4” Ao que tudo indica, “naquele tempo” as reflexões de 

Achinte, nem eram cogitadas. Não chegaram à família da Bita. 

                                            
4 ...que forme o sujeito em sua condição de ser autônomo, reflexivo e crítico de si mesmo e de seu meio. (tradução livre) 
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Pessoalmente conheci o irmão caçula de Bita, o Urete. Este, já adulto, residia na fazenda de um tio e pude durante 

minha infância, brincar com os filhos dele. As condições não diferiam das referidas por minha irmã sobre a 

trajetória da Bita. Casinha simples e baixa, feita de adobe - tijolo feito de barro -, chão de terra batida, bancos de 

madeira e fogão a lenha. O quintal se estendia até a sede da fazenda de meu tio e era dividido por um pequeno 

riacho que se atravessava por uma pinguela - pequena ponte feita de tábuas velhas. Apesar da aparente 

felicidade, que até causava inveja às demais crianças, é sabido que os filhos de Bita e Urete não frequentavam a 

escola. A lida foi para eles, a cartilha diária. Como oportunidades futuras, o trabalho braçal. O que nos faz retomar 

Achinte, (2014, p. 156), ao observar que “...no basta el reconocimiento de las diferencias y las diversidades, sino 

que también cuentan los procesos históricos en que fueron construídas esas diferencias y avanzar también hacia 

la visivilización de las desigualdades de todo orden5”. A história da Bita, Urete e os seus é apenas um exemplo 

de uma infinidade de vidas invisíveis que foram “naturalmente”, emudecidas ao longo da história.  

Passado algum tempo da elaboração de meu próprio texto e cercada pela leitura de autores que discutem a 

subalternidade, pude extrair diversos pontos que destacam relações de subalternidade e poder com as quais 

convivi despercebidamente. Até então nunca havia me ocorrido esse olhar. Eu percebia os filhos de Urete, como 

crianças felizes, livres e sem tantas obrigações. Existiam lembranças nostálgicas, como que de uma liberdade 

premiada pela desobrigação imposta pela escola. Hoje retomando estas memórias sob novo prisma percebo como 

                                            
5 Não basta o reconhecimento das diferenças e diversidades, mas contam também os processos históricos em que foram construídas, 

essas diferenças e avançam também para a visualização de desigualdades de todo tipo. (tradução livre) 
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período da transição pós libertação dos escravos, teve e tem implicações diretas na formação dos sujeitos, e 

reverberam até os dias atuais, com danos irreparáveis aos seus direitos. O chamado epistemicídio. 
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Ajustando a receita  

Para o registro dos encontros, foi realizada a captura de imagens, registradas por qualquer dos interlocutores, 

seja pelos envolvidos na pesquisa, por membros da família ou ainda pelos próprios narradores. A geração e 

análise narrativa destas é parte dos objetivos da pesquisa. Foi considerado o potencial não só ilustrativo/narrativo, 

mas também de reinvenção de suas próprias histórias, visto que, as possibilidades de multiplicação, de recriação 

são infinitas.  

Essa abordagem vai ao encontro da análise feita por Samain, (2012, p. 34), quando afirma que diante da vastidão 

dos caminhos abertos pela imagem, “não é possível pensar a imagem se não a situarmos no sistema no qual ela 

está conectada: nosso cérebro, o contexto, a própria imagem, aquele que a fez, aquele que a contempla, num 

tempo e num espaço históricos e a-históricos”. A captura de imagens foi analisada à luz de imagens trazidas de 

contextos outros, seja por registro do processo ou por artefatos visuais de seus pertencimentos que se refiram às 

narrativas. Toda forma de registro pode ser um “clic” para o despertar de memórias. 

Jacques RANCIÈRE, 2012 p.13, discorre sobre a real condição daquele que é mestre, afirma: “O mestre, por sua 

vez, não é apenas aquele que tem o saber ignorado pelo ignorante. É também aquele que sabe como torna-lo 

objeto de saber “. Numa analogia com o texto de Rancière, em O Espectador Emancipado, penso que de igual 

forma na pesquisa narrativa, enquanto pesquisadora e participante, necessito, como o ignorante, ouvir do 

pesquisado, no caso “meu mestre”, e uma vez saciada minha ignorância sobre seus saberes, devo recuar e 
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refazer-me enquanto pesquisadora, para 

possíveis novas descobertas. Perpetuando 

assim uma dualidade de trocas de sabedorias 

e conhecimentos miscigenando o lugar de fala 

de quem é o mestre e quem é o ignorante. 

Esta pesquisa, tenciona possibilitar o sentido 

de pertencimento pelos sujeitos envolvidos. 

Portanto torna-se também pertinente observar 

imagens e artefatos culturais que permeiam a 

cultura dessas famílias e seus momentos 

históricos, resgatando detalhes de suas 

origens, valores e significados.  

Porque a imagem é outra coisa que um simples 
corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É 
uma impressão, um rastro, um traço visual do 
tempo que quis tocar, mas também de outros 
tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, 
heterogêneos entre eles – que não pode, como a 
arte da memória, não pode aglutinar. É cinza 
mesclada de vários brasileiros, mais ou menos 
ardentes. (DIDI-HUBERMAN, 2012 p. 216) 

A relação entre imagem fotográfica/fílmica e 

suas cinzas, e como “ardem”, são como as 

Figura 18 – Quatro gerações 

Fonte: Acervo Pessoal - 1979 
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memórias de velhos. Uma vez tocadas, despertam cinzas adormecidas que voltam abrasivas, ardendo, 

mostrando-se vivas e ávidas por encontrar repouso em ouvidos desejosos de conhecimento, dispostos a lançar 

sobre elas releituras que lhes possibilitem ressignificações.  

 

Sabor de saber 1 - aprendizagens 

De minhas vivências pessoais entre familiares e amigos vêm as aprendizagens informais que me constituem em 

essência. De meus pais, para além dos primeiros passos para a alfabetização, dos exercícios de “rabinho de 

porco” para uma caligrafia legível, trago embebido em mim, as bases éticas de respeito ao próximo. De meus 

idosos, dos quais hoje sou parte integrante, trago um novo olhar sobre pessoas que passam despercebidas pelo 

entorno. Aprendi que mais que escutar é necessário e gostoso ouvir. Entendi que um abraço abre portas e facilita 

o resgate de dignidades. Torna os sujeitos, visíveis.  
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MEXENDO O ANGU PARA NÃO ENCAROÇAR – RECEITAS DE VIDAS 

Nesta etapa da pesquisa, busco contato com os possíveis integrantes desta nova forma de abordagem, para que, 

possamos definir como preferem contribuir no tocante aos registros de encontros de família. Por meio da 

elaboração de cartas ou outra forma de registro que remonte suas memórias afetivas ou mesmo, relatos sobre a 

pandemia vivenciada nos dias atuais. 

Afetos pensados como expressão (ou não) de sentimentos ou emoções. Sejam estas, positivas ou negativas. Tais 

emoções podem ser aplicadas tanto a pessoas, quanto a animais, objetos, lugares ou memórias. Podem ser 

ligações carinhosas, querenças e amores, mas também podem vir como mágoas e ódios, entre tantas outras 

formas de sentir, afetar ou ser afetado. 

Neste sentido, tais relatos, não necessariamente devem discorrer sobre momentos de alegrias. Em grande parte 

dos encontros, dos quais participei, pude perceber que em boa medida a necessidade de fala, vem daqueles que 

se sentem sufocados por perdas ou sentimentos que ferem. Ao verbalizar sobre o fato, e encontrar acolhimento 

para suas narrativas percebe-se expressões de descanso e alívio. A troca de experiências resulta em 

aprendizagem por ambas as partes, cada qual de acordo com o contexto e vivências. 

Às colaboradoras fica a liberdade de escolhas de narrativas, e suas imagens de afeto, assim como as formas 

como devem ser narradas.



94 
 

 

  



95 
 

 

SABOR DE SAUDADE - MANOELA PEREIRA PRADO 

Tia Manoela: mãe/educadora 

Manoela Pereira, nascida aos 23 dias do mês de 

novembro de 1932, no seio de uma família numerosa, 

cresceu cercada por uma irmandade de cinco mulheres 

e três homens: Honorata, José, Mariana, Alzira, Paulo, 

Izolina, Elvira e Izaú. Entre eles Paulo, meu pai. Tia 

Manoela, Tia Lela, assim conhecida por todos, recebeu o 

apelido carinhoso em virtude de sua vocação nata para o 

ensino, e por ter entre seus alunos, alguns com vínculo 

de parentesco. Em um de nossos diálogos, no auge de 

seus 89 anos de idade, pedi que relatasse quanto ao que 

a motivou ao ensino ou quando se viu professora? Um 

breve momento revolvendo a memória e disse:  

Sabe, eu acho que já nasci professora, desde muito 

pequenina. Em nossas brincadeiras, eu sempre tomei a frente 

para dar ideias, distribuía funções, organizava tudo e assim 

sempre foi, para mim esse é o caminho natural e que me dá 

prazer.  

Figura 19 - Manoela e família 

Fonte: Acervo Marislei Prado (2021)  
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Figura 20 – Imagem cacos 

Fonte: https://restauration-ceramique-92.fr/ 2021 

A pergunta acionou lembranças marcadas ainda nos seus primeiros anos de vida, como se voltasse no tempo 

discorreu livremente em seus apontamentos:  

“Gosto de relembrar meus sonhos e desatar meus pensamentos: De vez em quando, me vem à 

lembrança, coisas do passado que me dão saudades: Assim, como quando eu era criança, tinha lá 

meus quatro ou cinco anos, em companhia de meus irmãos, brincávamos de fazendeiros. Em nossa 

casa, no quintal, tinham um pé de jatobá, muito grande e frondoso, cujas raízes eram grossas e 

salientes, entre as quais, ficavam os espaços onde eram nossas fazendas faz de conta.  

Então íamos buscar o gado.  

No fundo do quintal, corria um riacho de águas mansas e cristalinas onde o gado tomava banho 

antes de ir para a fazenda para ser dividido; pois o gado era cacos de pratos, pires de porcelana 

banhados em cor de ouro. Eles ficavam enterrados para não desaparecerem na enxurrada, porque 

só podíamos brincar nos dias de folga.  

Quando o gado chegava ao curral era a vez da divisão. Então meus irmãos a começar pelo Paulo 

que era o mais velho, escolhia primeiro e sucessivamente era a Izolina, Izau, eu e a Elvira.  

O gado do Paulo era o mais bonito porque ele sempre escolhia primeiro. Dele era a rainha, a 

princesa, a pomada e etc... 

A casa, era numa fazenda antiga que tinha sido da vovó Lizalda. Avó da minha mãe e que havia 

falecido deixando esta fazenda para o Tio José Valeriano, que morava próximo e nos convidou para 

morar lá. Visto que meu pai era garimpeiro e desbravador de sertões e quase não ficava com a 

família. Fim.”  



97 
 

 

A narração, tendo como personagens os cacos de pratos e vidros de pomada, banhados a ouro, me remeteu às 

narrativas de Cora Coralina e ao conto O Prato Azul-Pombinho. O prato, o último de uma coleção de louça ilustra 

a partir de seus desenhos a história contatada por sua bisavó. História de uma princesa que se apaixona por um 

plebeu com quem se encontrava num quiosque. O pai, um mandarim, queria que a filha se casasse com um 

príncipe poderoso e com a negativa, manda atear fogo no quiosque, local dos encontros. O casal foge e não se 

sabe o final da história. Certa feita o prato aparece quebrado, Cora é acusada pelo feito e é castigada a levar 

consigo um dos cacos ao pescoço. 

A narração de Cora Coralina, com marcas de uma infância dolorosa e ao mesmo tempo do imaginário lúdico, me 

permite fazer ligações, com valores antagônicos. Para uma, tristeza, e para a outra, alegria. Posto que os cacos 

utilizados na infância de minha tia, e fantasiosamente transformados em gado com nítida distinção entre as peças, 

permitiu que se construísse todo um universo durante as brincadeiras de sua infância, ao mesmo tempo em que 

já marcava ainda que de forma inconsciente, uma hierarquia de poder respeitosa em função da idade dos 

participantes.  
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Figura 21 – Certificado de aprovação no curso primário  

Foto: Marislei Prado (2021)  
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Minha mãe não sabia ler, mal desenhava o próprio nome, mas era boa em contas, fazia os cálculos 
com grãos de feijão. Criou seu próprio método e assim comercializava hortaliças, frangos e colchas 
tecidas por ela, tudo sem a ajuda de terceiros. Meu pai cuidava da plantação e em alguns períodos 
trabalhava em sesmarias, limpava o terreno e tirava toras de madeira na força do braço, toras 
enormes. Limpava o terreno com fogo e depois plantava milho. De suas andanças pelos campos 
trazia joá. Que delícia! Mas tem que saber escolher porque tem joá bravo também. 

 

O caminho natural para o ensino percebido por minha tia, veio a se confirmar com a conclusão em 27 de novembro 

de 1944, na cidade de Sacramento – Minas Gerais, do curso primário (4ª série), aos doze anos de idade. Ao 

observar no rascunho deste texto, a imagem retratada de seu certificado no curso primário, Tia Lela, lamenta por 

estarem apagados os nomes de sua mãe e do colégio. A importância dada ao fato para mim motivo mais que 

suficiente para que seja transcrito seu teor, conforme consta da legenda.  

O ato de ensinar se fez constante na vida de Tia Lela. O que sabia, ensinava. E como, quanto mais se ensina, 

mais se aprende e mais se aguça o querer mais, a roda do conhecimento, desta professora nata, não parou de 

girar. E assim foi e é, até os dias de hoje, 

 
Aos 14 anos voltei a estudar no colégio Alan Kardec, visto que no ginásio, teria que pagar e eu não 
tinha condições para isso. O curso era de quinta série, isto é “Admissão ao Ginásio”. Foi muito bom! 
Aproveitei bastante. Melhorei meus conhecimentos. 
Nesse tempo, meus pais faleceram e voltamos para a zona rural. Lá, os vizinhos quiseram que eu 
fosse alfabetizar seus filhos, pois estava numa fase de êxodo rural e eles não queriam que seus 
filhos fossem sem nenhuma noção de estudo. 
Eram dois de uma casa, dois de outra, cinco de outra e sucessivamente, quando fui convidada para 
lecionar por um ano para 12 crianças pois eles também iam mudar. 
A sala de aula era numa casa grande, das famílias Inácio de Oliveira proprietários de fazendas no 
distrito de Jaguara, próximo da estação da Mogiana, no rio Grande, município de Sacramento.  
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Os tempos foram passando: Minha irmã Alzira que morava em Sacramento, mudou-se para Anápolis, 
Goiás. Meus dois irmãos solteiros também foram para lá. O Paulo já era casado. A Izolina também 
casou-se. 
 
E chegou também a minha vez de casar. 
 
Encerrou-se ai mais uma etapa de minha vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

Com Mário Rodrigues do Prado, constituiu uma família 

numerosa e unida. Composta por Marilene, Mariléa, 

Marlene, Marcos, Mário Clercindo, Marlúcia, Marislei, 

Mariângela e Maurício. Netos e bisnetos somaram-se a 

família, sempre crescente.  

Uma nova vida. Novas perspectivas. Lugar diferente. 

Mesmo sonho, “enquanto puder nenhuma criança ficará 

sem estudar.” Com esta determinação, logo depois de 

casada se dirigiu a prefeitura de Sacramento – MG, e 

recebida pelo prefeito apresentou seu interesse em 

ministrar aulas. Em contrapartida recebeu a autorização 

para ensinar, um apagador, uma caixa de giz e um diário.  

E assim foi... 

  

Figura 22 – Casamento Mário Rodrigues do Prado e Manoela Pereira Prado 

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Sem nenhuma estrutura física ou orientação para a 

abertura e trâmites necessários, conseguiu em 12 de 

julho de 1951 o Termo de Abertura para escola rural do 

Município de Sacramento – Escola Professor Inácio.  

Casinha de arreios 

A primeira sala de aula, teve seu lugar numa casinha de 

despejo, entre arreios e desnatadeiras. Lugar multiuso 

que servia para tratar a carne de porco após o abate, 

para a moagem do café e guardar alguns utensílios. 

Assim sendo, requeria um cuidado especial. Mas, por 

mais especial que fosse, era desconfortável. 

As dificuldades não foram empecilho. Logo cedo 

arreava o cavalo e saia em peregrinação de casa em 

casa afim de convencer aos pais de possíveis alunos 

que o aprendizado tinha seu papel importante. Com 

recorrência encontrava objeções justificadas pela 

necessidade da mão de obra para o trabalho na roça. A 

exposição de argumentos convincentes fez com que ao 

Figura 23 – Manoela e Termo de Abertura 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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final de sua caminhada 36 alunos 

pudessem trocar, o ato de carpir 

pelo ato de aprender, e assim ter 

uma justa resposta aos pais quando 

questionavam “estudar pra que?”  

Na pequena sala improvisada, teve 

início, a concretização do sonho. 

Uma classe heterogênea, com 

alunos de diferentes idades, 

conhecimentos e facilidade ou não 

para o aprendizado.  

 

As atividades eram repassadas 

individualmente, não necessariamente 

por faixas etárias, mas conforme a 

capacidade de realizar a atividade 

proposta.   

Figura 24 – 1ª Turma - 1951 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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O tempo não para. O tempo não espera. Marinando conhecimentos 

Enquanto lutava por melhores condições de ensino, de conhecer as 

dificuldades de cada pessoa colocada sob sua responsabilidade, Tia 

Manoela formava sua família. Muitos foram os filhos com que foi 

abençoada. A atividade suprema de ser esposa e mãe não diminuiu a 

dedicação para com seus alunos. 

O ensino seguia seu curso, e eu continuava a me atualizar sempre que novos 
cursos eram ofertados pelas redondezas, ou cidades vizinhas. Os custos para 
me qualificar eram grandes, visto que para me afastar era necessário levar além 
do filho mais novo, amamentando, uma de minhas filhas mais velhas que 
pudesse cuidar do irmão enquanto eu atualizava meus conhecimentos. Na 
escolinha deixava tudo organizado e com atividades programadas que eram 
monitoras pela Lili, à época a mais velha da turma e com bom conhecimento. 

 

Os alunos sempre foram tratados como tratava meus filhos, e quando chegava 
o final do ano, quando ficariam um tempo longe para as férias, fazíamos uma 
retrospectiva do ano e uma festa de despedida. 

 

Até hoje, choro quando vejo fotos de alguns alunos ou acompanho o 
crescimento profissional e familiar de outros, o sentimento é de família, de ver 
como se formaram pessoas de bem. 

 

 

Figura 25 – Álbum de família 

Fonte: Acervo Pessoal (2020) 
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Algum tempo depois, carteiras de 

dois lugares e dois quadros negros 

vieram a compor o mobiliário da sala. 

Com essa configuração a Professora 

Manoela, dedicou-se com empenho a 

reforçar o ensino aos mais velhos ou 

que tinham maior facilidade de 

aprendizagem e a capacitar estes a 

sanar as dúvidas dos mais novos ou 

com dificuldades de aprendizagem.  

Desta forma, mais “fortes” e mais 

“fracos”, aprendiam uns com os 

outros e minha realização se fazia 

mais plena, afirmou Manoela. Não 

havia na minha turma momentos para 

advertências ou castigos. Éramos 

como que uma grande família. Ali não 

só ensinava o significado e funções 

das letras e números, mas se 

educava pessoas de bem.   

Figura 26 – Carteira de dois lugares 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Entre texto e contexto, o apanhado de imagens, se faz presente como parte da narrativa e conta sua própria 

versão dos fatos. No processo narrativo, a imagem da carteira de dois lugares, ganha corpo e remonta não só o 

design, cores, formas e materiais empregados em seu feitio, mas também detalhes dos processos de formação 

do indivíduo. Como parte do mobiliário da sala de aula da escola rural Escola Professor Inácio situada no interior 

de Minas Gerais, os alunos se sentavam com parceiros de diferentes idades, de forma que o aluno que possuísse 

maior conhecimento pudesse ajudar aos iniciantes. Forma similar a ação do estagiário nos dias atuais. 

 

Bem diferente de quando fiz o ensino primário, em Goiânia, nos anos 60. Na escola que frequentei, as carteiras 

eram dispostas em fileiras distantes e a sala era dividida em metades, masculino e feminino, e normalmente 

utilizada para a repreensão de possíveis travessuras durante a aula. O aluno que cometesse algo considerado 

impróprio era colocado com alguém do sexo oposto e com maior idade ou conhecimento. O constrangimento por 

dividir o assento nestas circunstâncias, somado aos sorrisos discretos esboçados pelos colegas, fazia com que 

se evitasse a advertência. 

 

Sigamos com as narrativas de Tia Manoela... 
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Ao final do semestre foi recebida a visita do Sr. José Natálio, Inspetor do Ensino Rural que emite parecer sobre o 

andamento no primeiro ano de existência da escola.  

Figura 27 – Registro de turma fls 1 e 2 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Segue transcrito: 

 

 

“Aos três dias do mês de junho de 1952, visitei a Escola Rural Mista Municipal situada na Fazenda Santa Luzia, 

denominada Professor Inácio, regida pela professora Manoela Pereira Prado. A matrícula atinge o número de 39 

alunos sendo 32 do 1º ano,7 do 2º da matrícula primitiva. A matricula atual consta de 37 alunos sendo 28 do 1º 

ano, 5 do 2º e 4 da 3º respondendo a chamada 27 no dia da visita. Ouvi leitura de todos os alunos corrigi cópias 

e ditados, corrigi exercícios de aritmética e fiz arguições com todos as matérias constantes do programa da Lei nº 

6 com resultado satisfatório. A professora é esforçadíssima. Fez tudo para transmitir aos seus alunos o que sabe, 

e o que mais me admirei foi a disciplina e polidez dos alunos. A sala de aula é térrea com a dimensão de 4,12ms 

por 6,90ms. O mobiliário consta de 13 carteiras e 2 quadros-negros. Para constar, lavrei o presente termo do qual 

pedi duas cópias. José Natálio – Inspetor do Ensino Rural” 
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Figura 28 – Primeira turma – ao final do primeiro ano 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Com o passar dos anos a turma cresceu e foi possível construir na fazenda onde residia uma sala de aula mais 

ampla e arejada. A docência se dividia com a formação de sua família. Mesmo com filhos pequenos manteve a 

normalidade das atividades da escola rural. Com o passar do tempo, fez parte do corpo discente, os próprios 

filhos, alguns familiares, esporadicamente, eu. Amava passar tempos na fazenda e acompanhar as atividades da 

escolinha, que além do ensino contava com encontros de piqueniques, pique-pega e balanço na gameleira.  

Sempre apaixonada pela leitura e incentivadora do ler, contar, compartilhar como fator de crescimento do 

indivíduo, Tia Manoela, entende que os dons devem ser desenvolvidos, sem medos ou egoísmos, para 

desabrochar mentalidades aprisionadas e vencer barreiras. Sempre apaixonada pela leitura e incentivadora do 

ler, refletir e contar, se valeu desta, de uma forma própria, para estimular o crescimento de seus alunos, para 

desabrochar as mentalidades aprisionadas e vencer barreiras.  
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Em 2005, de recortes de suas memórias e sabedorias adquiridas ao longo da vida publicou em texto poético, o 

livro A Sementinha. Uma obra que contempla vivências em família, com alunos e com o “Grupo Com Saúde”, um 

grupo da terceira idade, do qual é participante e realiza atividades físicas, participa de palestras e passeios em 

excursões frequentes. A Sementinha é mais uma marca da Tia Lela, deixada no tempo.  

No texto de abertura pede que se faça uma leitura devagar, reflexiva, para que sejam sorvidas as mensagens de 

forma a facilitar o diálogo com o leitor e como agente facilitador para que o leitor compartilhe suas próprias 

histórias. Passo a Passo, publicado em 2016, outros recortes do tempo foram registrados em versos e em prosa. 

Sem deixar de lado a reflexão, muitas vezes filosóficas, sobre o sistema educacional, um dos grandes pilares, 

para a formação de pessoas que venham a assumir, entre outros, cargos no governo. Sujeitos eleitos para a 

missão de fazer nosso país crescer. Ou seja, em Passo a Passo ela continua a dar vida e cor a alguns que, tinham 

como normal a invisibilidade do ser, e evidência a preocupação político-social do Brasil.  
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“É preciso que os professores se sintam 

felizes, porque sem a felicidade do 

professor não teremos bons alunos, 

capazes de pensar, capazes de sonhar.” 

Manoela Pereira Prado, 2016 
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Entre a dedicação ao ensino e formar sua família, estão os objetos que trazem consigo memórias e afetos. A 

mesa em madeira rústica feita por meu avô, calcula-se ter mais de cem anos e ficava ao lado do fogão caipira na 

Fazenda Mangueira no distrito de Sacramento, casa da Tia Manoela. Ver retratada a mesa é como sentir o cheiro 

do biscoito de polvilho servido para o lanche.  

Acompanhava o café e o leite fervido em caldeirões, 

dispostos sobre as trempes do fogão e ali deixados 

cobertos por um pano alvo até que se terminasse a 

comilança. Para mim, que cresci mais na cidade que 

no campo, os horários das refeições não eram muito 

aprazíveis. Por volta das nove da manhã já se servia 

o almoço, visto que os trabalhadores que lidavam 

com o gado ou com as plantações estavam desde a 

madrugada na lida. Neste horário meu apetite era 

para as broas e eu desejava o lanche da manhã. Por 

volta das doze ou treze horas serviam o lanche e eu 

desejava uma coxa do frango caipira servido as nove. 

E assim era em todas as refeições, mas em nenhum 

momento a troca de horários perturbou meu apetite.  

De repente percebo... estou salivando.   

Figura 29 – Mesa rustica feita por meu avô João  

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Figura 30 – Objetos de afeto 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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À utilidade dos objetos, uma vez impregnados por histórias afetivas de seus usos tomam outro 

lugar na escala de valores. Da panela de ferro onde se preparava o alimento para os porcos 

ao sabão de uso diário, a roca de fiar, onde eram tecidos os fios que viriam a formar as 

cobertas de uso da casa. Vem um misto de narrativas que contam as histórias de vidas, com 

pitadas de saudosismo de um tempo intocável.  

Me lembro de quando ainda pequenina, na casa do tio Juca, se reuniam as mulheres com 

cestos cheios de algodão para descaroçar, cardar e fiar o cordão. A mim só era permitido por 

pouco tempo cardar. Eu me sentia uma mocinha quando passava a lanzinha do algodão por 

duas “escovas de arame, com cabos” uma sobre a outra, num movimento de vai e vem, até 

formar um bastonete de algodão fofo. O bastonete era passado 

para a pessoa que ia tecer o fio na roca. Meus bastonetes 

ficavam sempre num canto do cesto aguardando o momento de 

ser fiado. Acho que nunca presenciei o momento em que algum 

deles fosse colocado para fiar. Nestes encontros, a prosa era 

certa. Era quando se sabia como a família ia “andando” ou se 

cantarolava alguma canção.  

Das memórias de minha tia, nascem as minhas, entrelaçadas 

e com notas de afeto.  

Figura 31 – Panela de ferro e roca de fiar 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Bem-casados - As bodas – Mário e Manoela 

Cinquenta anos se passaram, desde nossa união. Esta 

é uma data importante, pois registra a consolidação de 

uma parceria regada pelo amor e respeito. Os filhos, 

configuram a realização pessoal ao saber que os 

ensinamentos repassados, formaram pessoas de bem. 

Hoje, com suas próprias famílias trilham seus 

caminhos com sabedoria, assim como os netos e 

bisnetos. Estes por mais envoltos que sejam em suas 

atividades profissionais, como médicos, engenheiros, 

docentes, administradores, odontólogos, 

fisioterapeutas, veterinários e tantas outras profissões 

não menos honradas, procuram sempre o aconchego 

familiar. Me sinto feliz, ao ver que, transmitem bons 

exemplos, para o bem do próximo, e seguem suas 

jornadas, seus próprios sonhos e fantasias a 

conquistar. 

 

Figura 32 – Bodas de ouro – desenho de Flávio Mendonça, 2001 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Tia Manoela, sempre esteve cercada de pessoas. Veio de uma grande 

e unida família e assim construiu a sua. Em certa ocasição, promoveu 

na fazenda Mangueiras, a mesma que abraçou a escolinha rural, um 

encontro com os irmãos e seus descendentes. Familiares até o terceiro 

e quarto graus, tiveram a oportunidade de se encontrar ou reencontrar. 

Para o estacionamento, uma grande área foi aberta em frente a sede da 

fazenda. O encontro resultou em um tão grande número de familiares, 

que não havia espaço suficiente dentro de casa em que se pudesse 

reunir todos para um único registro fotográfico. Foi um encontro perfeito 

que nos permitiu confraternizar com familiares, parte de uma memória 

de infância, que a vida distanciou.  

Ao retornar ao nosso lugar de origem, um misto de sentimento se faz 

presente. Por um lado a sensação de saudade saciada e a ansiedade 

em rever lugares, sitios, cidades e seres, e sentir, sabores, odores e 

amores ... . Por outro, aos poucos, o sentimento de perda vai tomando 

lugar. Os nossos lugares de infância, em geral, já não existem ou se 

existem já não nos pertencem como antes. Mas quando reencontramos 

pessoas de nossas trajetórias, temos a oportunidade de, por meio das 

narrativas revisitar tempos passados e também oportunidade de 

(re)conhecer essas pessoas e reestabelecer teias de ligação.  

Figura 33 - Reunião de família 

Foto: Diná Prado (2009) 
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O olhar não é passivo, estático e, portanto, registra dados, observações 
e percepções que 'estão aí', que registram o que acontece aqui e agora 
e que misturam passado, presente e projeções de futuro. Por esta 
razão, a identidade se revela somente quando a colocamos à prova, ou 
seja, quando exigimos que ela fale sobre si mesma. (MARTINS, 2018, 
p.52). 

 

Entre seus afetos, acrescentou o não menos amado, Xéxeu – o 

papagaio.  

Xexeuzinho da vovó, era o bom dia esperado. Após receber um 

bom cafuné e cuidados necessários se punha a cantarolar.  

Eu tô doente morena ... 

Doente eu tô ... 

Cabeça inchada morena ... 

Tô e tô e tô... 

Dono de uma voz estridente e um repertório vasto, atraia a atenção dos visitantes. A alegria da ave, no entanto, 

se fazia maior quando em movimentos repentinos se punha a bicar os menos avisados. Os sustos vinham 

acompanhados de gargalhadas pelos que aguardavam a proeza e as reações de suas vítimas.  

  

Figura 34 – Xéxeu – complementos de afeto 

Fonte: 1 – Acervo pessoal 
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Jogar Sementes 

De seus arquivos pessoais, Tia 

Manoela retira de entre seus textos-

poesia, uma com tema natalino 

datada de 2017. A análise do texto, 

nos mostra tanto os valores 

cristãos, quanto revela traços de 

afetividade nas relações familiares 

e de seu entorno social. 

Ao mesmo tempo, nos faz pensar 

sobre o impedimento dos contatos 

físicos, proibidos nos dias atuais em 

virtude da pandemia, nos chama a 

pensar sobre união, amor e perdão, 

tão importante para a tolerância e 

respeito às diferenças.  

Faz um convite, a sermos sementes 

para igualdade.   
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Mexer o tacho - O ano que o mundo parou 

Ao falar sobre a pandemia, Tia Manoela observa 

que 2020 foi um ano de grandes dificuldades e 

que não temos previsão para o término da 

pandêmia ou suas consequências para as áreas 

afetadas. Seus relatos apresentam consciência 

sobre o momento vivido em sua amplitude 

política e social, no entanto seu discurso se 

mantêm norteador quanto a importância do afeto 

indistinto de traços e cores para nos fortalecer, 

renovar as energias. “A vacina que é nossa 

esperança, não demroa a chegar. Que nossas 

energías se renovam para o ano que vai nascer 

e os caminhos se abram pra que muitos sonhos 

sejam realizados”. Sempre otimista de dias 

melhores, não se deixa abater e semeia 

palavras de ânimo em ligações para os 

familiares quer estejam perto ou longe. Palavras 

de superação e preparo para os anos dificeis 

que virão.  
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A partir de nossas conversas, percebo Tia 

Manoela, plena em sabedoria e disposição. Uma 

senhora em vias de completar seus 90 anos, e 

mesmo reclusa em casa como tantas outras 

matriarcas em função da pandemia, mantêm seu 

vigor e alegria apostando em dias melhores.  

Não está ilhada. Tem plena consciência, de que os 

danos são grandes e por vezes irreversíveis, mas 

que é por meio do conhecimento, base principal, 

para formar um cidadão, que se pode chegar a dias 

melhores.  

  

Tudo feito com amor é abençoado,  
e é degrau de promoção. 

 

Figura 35 – Manoela Pereira Prado 

Foto: Marislei Prado (2021) 
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Sabor de saber 2 – aprendizagens 

Nestes longos meses, de coletas, de dados, compreendi melhor o conteúdo exposto por meus mestres e pelos 

textos teóricos que fazem parte desta pesquisa. O afeto e o respeito que me unia a Tia Manoela, foi além do 

adquirido com a convivência familiar. Ela me mostrou de forma empírica, o significado e a força de alguns verbos, 

tais como: Sonhar, acreditar, perseguir, persistir, insistir, lutar, fazer, realizar, concretizar e o mais utilizado por 

ela, amar. Nesta troca de saberes, aprendo, um pouquinho mais, que persistência é um dos ingredientes, 

inerentes à educação, que não é necessário aguardar o encher do pote para dar início ao saciar da sede de saber 

dos que estão ao entorno. Não é necessário aguardar que estruturas sejam erguidas, posto que, o ensino é 

intelectual e cabe num gesto, numa palavra. Entendi que boa parte das aprendizagens, são adquiridas ao se deter 

para o ouvir, e o ensinar se dá ao se doar e transmitir.  

De repente, me veio um fragmento de um poema: 

“não morre aquele que deixou na terra, a melodia de seu cântico, na música de seus versos.” Realmente, Tia 

Manoela, ou tia Lela. A nossa Aninha de Goiás, Cora Coralina, estava certa. 
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AROMA DOCE E SUAVE - MIRIAM DA COSTA MANSO MOREIRA DE MENDONÇA 

Miriam Costa Manso, professora universitária aposentada, com quem convivi, por um longo tempo de minha 

trajetória como servidora pública e discente na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. 

Profa. Miriam, como é conhecida, em seu curriculum resumido, informa suas qualificações obtidas na UFG, USP, 

PUC-SP. Em 1967, tornou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) – PUC-SP. Em 1981, bacharel 

em Artes Visuais – UFG; em 1988, especializou-se em Arte-Educação – UFG. Concluiu o mestrado em Ciências 

da Comunicação (Arte Publicitária e Produção Simbólica) – USP, discutindo a moda como linguagem e em 2004, 

doutorado em Ciências Sociais (Antropologia) – PUC-SP, pesquisando porque o homem se vestiu.  

A abrangência de sua área de conhecimento, cresceu concomitantemente às ações de ensino na graduação e 

pós-graduação na área de artes, ministrando sobre vestuário moda arte, vestuário moda representação social, 

design de moda, design de joias e vestuário moda espetáculo, com ênfase em História da Moda, Design de Moda 

e Desenho de Joalheria.  

Administrativamente, foi eleita para assumir a direção do então Instituto de Artes – UFG, hoje Faculdade de Artes 

Visuais. Atuou também na vice-direção da unidade e vice coordenação de departamentos e do Programa de Pós-

Graduação em Cultura Visual. Após sua segunda aposentadoria como servidora pública - docente, manteve 

vínculos fortes e nos dias atuais, tem participação em bancas examinadoras, processos seletivos, palestras e 

mantem a paixão atuante pela leitura e escrita. 
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Somada às atividades profissionais, entremeadas em suas funções 

e prazeres está a terceira jornada destinada às mulheres/matriarcas 

de ser esposa, mãe, avó e gerir o lar. Mantêm-se eixo central de seu 

núcleo familiar, contribuindo na formação e suporte de seus filhos e 

netos.  

Incluindo temperos fundamentais 

Certa vez participei de uma confraternização entre amigos. Um 

deles chamou minha atenção de uma forma especial, a Profa. 

Miriam. Observei que ao comer um simples pãozinho, logo no 

primeiro bocado respirou fundo, levou as mãos ao peito e com os 

olhos fechados disse: “tem o sabor dos pãezinhos do colégio de 

freiras onde estudava. Pensei que nunca mais sentiria esse sabor”. 

Seguida desta frase veio toda uma narrativa de como era o colégio 

de freiras, a estrutura, o rigor, as roupas a exigência no ensino, as 

amizades e o delicioso lanche preparado pelas 

irmãs. A partir daí todos se voltaram pra ela, 

como que encantados por aquela viagem 

gastronômica. E, perguntas foram respondidas 

detalhadamente, com brilho nos olhos 

Figura 36 - Centro Educacional Des Oiseaux – turma 1960 

Fonte: Acervo Miriam Costa Manso  
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As percepções dos ouvintes e a forma como demonstram interesse 

na troca das experiências vividas pelas gerações me instiga a querer 

mais.  

Ao falar com a Profa. Miriam, sobre esta passagem, recebi em 

contrapartida, uma narrativa detalhada e algumas imagens que falam 

por si só sobre este período de sua trajetória.  

O Colégio Des Oiseaux, praticamente me ensinou a ser como sou. O 
Colégio era gerido pelas Cônedas Belgas. Estruturado em uma grande área 
e composto de três edificações; a capela, uma estrutura com pé direito alto 
– era belíssima; o “castelinho”, local destinado a reclusão das freiras e uma 
grande e imponente edificação destinada ao colégio.  

 

O regime de estudo era de semi-internato. Entravamos às seis e quarenta 
da manhã e saiamos dezessete e quarenta da tarde. Logo na entrada do 
colégio, uma fila se formava, momento em que se verificava quanto ao uso 
completo e de acordo do uniforme. 

 

Este, composto além da vestimenta base por: luvas, pelerine, boina, meia 
três/quartos bem fixas na perna e um distintivo que era colocado na gola do 
uniforme. Todos itens de uso obrigatório. Diante de qualquer item faltante a 
aluna retornava para casa em companhia dos pais e ficava registrada a falta. 
Essa exigência fazia que por vezes, quando alguma das alunas esquecia as 
luvas, uma das colegas emprestava uma de suas luvas e dispunham a outra 
mão no bolso sempre que observadas por uma das irmãs. 
 

Figura 37 - Colégio Des Oiseaux - anos 20 

Fonte: https://www.scielo.br/j/cpa/a/Vw94yLW7NFZPC7QQB8pBtFG/?lang=pt 
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Como parte das ações educativas estavam as noções de boas maneiras à mesa. Estas, eram acompanhadas 

durante o almoço, oferecido no refeitório do colégio. Profa. Miriam - o título de professora me parece já se 

incorporou ao seu nome - conta que cada aluno tinha um espaço para guardar seus talheres, guardanapos e 

coisas do tipo, necessários ao momento da refeição. A postura correta, uso dos talheres e outras questões como 

não apoiar os cotovelos na mesa eram sistematicamente corrigidos. As conversas entre colegas só eram 

permitidas nos intervalos para o recreio, no entanto em seu boletim entre elogios por ser prestativa, delicada e ter 

bom comportamento, constavam observações do tipo “muito tagarela”.  

Fonte: Acervo Miriam Costa Manso 

Figura 38 - Colégio Des Oiseaux - "castelinho" e interior da capela 
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Plantar e colher – rega e crescimento. 

Filha temporã de um casal já maduros, Miriam da Costa Manso Moreira de MENDONÇA, nasceu em São Paulo, 

cercada pelos cuidados de seus pais Ulpiano da Costa Manso e Marie Sille da Costa Manso, estes com idade 

para serem avós. Oito anos a separava da irmã Nininha. Suas aptidões artísticas foram percebidas, 

primeiramente, por ela. Embora, na época, aos treze anos idade, já estivesse na fase de se “preparar para o 

casamento” e inclusive estivesse com namorico, os desejos da irmã, ainda palpitavam pelas revistas que traziam 

bonecas de papel e suas vestimentas a serem recortadas. Dos pais, veio a proibição pela brincadeira, já que se 

tornara uma moça e deveria se ocupar de outras aprendizagens.  

A paixão pelas bonecas, fez com que minha irmã me persuadisse a pedir das tais revistas para “mim”. 
Nos divertíamos com os recortes e montagens. No entanto, minha irmã queria sempre mais, visto 
que “promovia” festas, teatrinhos e eventos com as bonecas. Da necessidade por mais personagens 
percebeu minha facilidade para o desenho. Desde os meus quatro ou cinco anos, já gostava de 
recortar o perfil das pessoas em papel preto. Ciente de minhas habilidades, a pedido de minha irmã, 
passei a desenhar e recortar não só bonecas, como também, a criar novos modelos de trajes. Estes, 
recortados em folhas de revistas que tivessem fundos coloridos, usados como estamparia. 
 
Meu pai era um virtuoso, com vários dons para as artes. Tocava piano, cantava - dons que não 
herdei-, pintava e esculpia. Assim quando elogiava meus desenhos, ficava entre a felicidade de 
alguém mimada pelo pai e de uma pessoa reconhecida por sua capacidade.  
Certa ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo, para promover uma homenagem ao meu avô, por 
sua trajetória como Ministro e Presidente da casa, solicitou que se esculpisse um busto para ocupar 
lugar de destaque no Salão Nobre. O artista plástico, Luis Morrone, aceitou a missão, e com base 
em fotografia executou a obra. Meu pai, ao observar o trabalho, não gostou do resultado, por conta 
de uma vasta cabeleira, que em nada se parecia com meu avô. Então, meu pai, sob o olhar de 
Morrone, esculpiu outro busto, que veio a ganhar o prêmio aquisição do Salão Paulista de Belas 
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Artes e foi doado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O gosto pela escultura fez com que meu pai 
seguisse tomando aulas, com Luis Morrone.  
 
Por volta de meus doze anos, Luiz Morrone em companhia de meu pai viu meu caderno de desenhos 
e disse que eu tinha jeito, que eram muito bons. Assim fui apresentada ao Professor Aldo Bonadei e 
iniciei aulas de desenho.  

 

Segundo Profa. Miriam, Aldo Bonadei ministrava aulas na Escola Deart. Ele e 

outros artistas oriundos da Escola de Belas Artes da Universidade de São Paulo 

discordavam do método acadêmico empregado no ensino formal. No Deart, Profa. 

Miriam teve oportunidade de trabalhar junto a grandes artistas, a exemplo de 

Alfredo Volpi, Aldemir Martins e Antonio Carelli.  

Aldo Bonadei atuou também como figurinista. Vestido de Noiva, de Nelson 

Rodrigues e Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna entre outros, incluindo 

filmes, tiveram os figurinos criados por ele. Uma influente referência na arte 

brasileira e particularmente na da Profa. Miriam. Como cada artista trabalhava 

com poucos alunos e selecionava aqueles, nos quais, reconhecesse pontos 

positivos que possibilitasse seguir como seus discípulos, Profa. Miriam, entre 

pinturas e figurinos foi fisgada por Aldo Bonadei.  

De seus ensinamentos, lembra a delicadeza de sempre elogiar o que ficou bom.  

Figura 39 – Aldo Bonadei – O mestre. 

Fonte: http://www.historiadasartes.com/prazer-em-
conhecer/aldo-bonadei/ (2021) 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/aldo-bonadei/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/aldo-bonadei/
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Certa feita ao avaliar um trabalho meu, corpo encurvado à frente, 
olhar atento, disse: - Eu próprio queria ter feito um fundo tão bom. 
A mensagem clara, me instigava a trabalhar mais, para conseguir 
um todo que fosse tão bom quanto o fundo de tela. 
 

Profa. Miriam relata que Aldo Bonadei, solicitava aos alunos 

que os trabalhos produzidos fossem afixados a uma parede 

de cortiça de seu ateliê, ao final do dia. E assim se fazia. No 

dia seguinte, ao adentrar o recinto, os alunos tinham a 

sensação de que um redemoinho havia se formado no 

centro da sala. Os trabalhos estavam afixados em direções 

distintas, inclinados ora para baixo, ora para cima. Após 

algum tempo observando aquele redemoinho, chegava-se 

à conclusões. Ao entendimento necessário sobre o 

equilíbrio no uso de cores, dos materiais na proporção 

correta e o desejo de que o próximo redemoinho permitisse 

que seus trabalhos se mantivessem na linha horizontal 

inabalada por seus ventos.  

  

Figura 40 – O Cristo 

Fonte: Miriam Costa Manso (1982) 
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Sempre participei de ações, junto à comunidade, com algum trabalho artístico. Em virtude de um encontro de 

casais, realizado em 1982, fiz a pedido da igreja, um desenho do Cristo. O trabalho fez parte do material distribuído 

a cada participante, em pastas devidamente organizadas, para o evento. Ele foi reproduzido por um dos 

participantes do encontro, dono de uma gráfica e possuía impressoras offset e ganhou ampla divulgação em 

adesivos para carro, banners e material de outras igrejas. Durante a crisma de meu neto caçula, o espaço 

destinado as fotos, tinha como pano de fundo, um cartaz com a imagem deste Cristo. Talvez, esta seja uma de 

minhas obras mais famosas. Diz Miriam, com ares de felicidade. 

2021 – Pandemia COVID 19 

É bom conversar com a Profa. Miriam, mesmo nos contatos por telefônicos. Sempre que me atende é com ares 

de felicidade. Ela transmite paz e sempre traz consigo uma palavra que eleva nossa autoestima. Mesmo em meio 

a pandemia COVID 19 e reclusa desde seu início percebo que seu tom de voz não alterou, é doce e suave. Fecho 

os olhos e posso ver a mesma pessoa, parceira em tantas atividades, seu cabelo loiro com franja, separada por 

um arco de cabeça, sorriso largo e olhos semifechados.  

Durante a pandemia, nossas falas começam pelo prazer de saber que estamos bem, assim como nossos 

próximos, apesar de toda a insegurança que nos cerca, no momento. E a conversa flui naturalmente: 

Estou fechada a quatro chaves. Não tenho coragem de sair sem extrema necessidade, nem é tanto 
por medo, é cuidado. Não quero ser contaminada e menos ainda ser a portadora que vá transmitir 
uma doença a alguém. Estou reclusa em casa desde o início da pandemia. Com raras exceções saí 
para consultas médicas. 
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Estou sempre produzindo de alguma forma. Há um bom tempo participo de uma confraria cultural 
em que a leitura mensal de livros indicados é comentada e discutida entre nós. Com a pandemia, 
passamos a emitir apreciações escritas e encaminhamos por e-mail para o grupo. O processo tem 
me parecido bem mais produtivo, visto que independe de um tempo limitado para sua análise e 
discussão. Os comentários de todas as confreiras ficam disponíveis e acrescentam muito ao parecer 
umas das outras. 

 

Sua ânsia por conhecer é percebida a cada palavra. E entre indicações bibliográficas, vai narrando de forma 

sucinta sobre cada leitura feita ou parecer emitido.  

O relato sobre seu parecer literário é quebrado pelo prazer da leitura de outros pareceres emitidos por outros 

membros da confraria.  

Amei os comentários de todas as confreiras! Cada uma conseguiu acrescentar mais alguma coisa a 
um livro excepcionalmente bom. Aliás, além do texto, há um outro livro escrito nas entrelinhas e nele 
podemos ler coisas impalpáveis como sentimentos, dores, receios, sublimação e coragem.  
 
Tenho também escrito vários textos sobre a pandemia, muitos deles a pedido para publicação. Os 
textos são bons para refletirmos, pois às vezes parece que não conseguimos ver futuro. No entanto, 
é preciso pensar como num tabuleiro de xadrez, temos que pensar vários passos à frente, se 
pensarmos somente na jogada imediata, já perdemos o jogo. 

 
Entre uma fala e outra me envia prints pelo WhatsApp. E segue.  
 

A pandemia tem feito deste, um ano de grandes mudanças em várias áreas de nossas vidas. Afetou 
amplamente as áreas básicas de sobrevivência e relacionamentos. Entre tantas questões afetou 
nossas tradições e fez deste, um natal diferente. Esta é uma data que gosto muito de comemorar. 
Sempre decoro a casa com velas, laços, presépio e monto uma grande árvore de natal. A cada ano 
com um tema diferente. Certo ano a cobri de anjos barrocos. Ficou linda! Mas o que gosto mesmo é 
de decorar com objetos que trago de viagens. Sempre que posso, estando em viagem, paro em 
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alguma lojinha que trabalhe com temas natalinos e 
compro uma peça. Assim minha árvore é decorada de 
memórias. Cada peça tem uma recordação impregnada, 
uma saudade e assim o montar a árvore é remontar 
minhas histórias de vida.  

 

Tem uma peça, sempre a última a ser colocada. Um 
pequenino sino de bronze que soa docemente. Ele ocupa 
o lugar de destaque da árvore, por representar memórias 
que tenho de minha mãe, ela está sempre presente em 
todos os natais. Este sino foi parte de um presente dado 
a ela por meu pai. Em certa data, ao receber um presente 
ela fez entender que gostaria de receber chocolates 
Kopenhagen e assim meu pai no natal preparou para ela, 
uma bandeja com uma porção dos chocolates 
empilhados em cone, tendo no alto o sininho de bronze.  

 

Ao observar a foto da árvore montada em anos 

anteriores lamenta não ser possível localizar o 

sininho que representa sua mãe.  

Na foto da árvore de natal, não encontrei o sininho. Ele é 
muito pequeno, uns dois centímetros, e não posso ir ao 
escaninho para buscar, pois estou evitando até mesmo o 
uso do elevador. Em virtude da pandemia, estarmos 
mantendo certo distanciamento. Inclusive, entre os 
membros da família. No natal de 2020, pela primeira vez, 
em muitos anos, a grande árvore não foi montada. Tomou 

Figura 41 – Menino Jesus – Caderno de receitas – Relógio de corda 

Fonte: Miriam Costa Manso (2021) 
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lugar de destaque, o presépio com menino Jesus, que felizmente 
estava em meus guardados pessoais. 
 

O menino jesus que compõe o presépio, tem uns cinquenta anos. Foi 
pintado por mim, quando meus filhos eram ainda pequeninos, e faz 
parte dos arranjos de natal. Outra tradição preservada, e colocar o 
sapatinho embaixo da árvore de natal. E junto ao sapato, os presentes 
destinados àquela pessoa. Esta tradição é seguida por todos da 
família, de forma que atualmente, temos sob a árvore um sapato 
masculino número 42. Ele pertence ao meu filho Luiz Guilherme, mas 
para mim é o meu Gui. É como eu o vejo, é como eu sinto. 
 
O Relógio com redoma, sempre presente, marcando o tempo de 
família completa. Meu pai, dava corda nele, impreterivelmente, na 
noite de natal e ele trabalhava o ano todo. Hoje já não funciona, pois 
rompeu um filamento e não encontrei até hoje um relojoeiro que 
conseguisse consertar. Mas mantenho o relógio nas tradições 
natalinas em memória de meu pai. 
 
"O dia amanhece e a luz, com um olhar sobranceiro, enxota para longe 
as trevas da noite. Na minha janela, um bem-te-vi levanta sua voz 
insistente, até que eu abra completamente os olhos e dê o descanso 
noturno por findo. Que pena! Durante o sono o pensamento pode voar 
para além das paredes que cercam meu isolamento." (Miriam Costa 
Manso, 2020) 
  

Figura 42 – Grande Árvore 

Fonte: Miriam Costa Manso (2019) 
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Das tradições familiares aos sabores que perpetuam: 

Minha mãe veio para o Brasil com três anos, mas mantinha a tradição austríaca nas 
celebrações. Em novembro, comprava o pinheiro, na véspera de natal montava a 
decoração e deixava a sala lacrada. Somente na hora da ceia, abria as portas para 
participação de todos, e então, lá estava ela, a árvore com velas iluminando o entorno. 
As velas davam um toque mágico, complementado os presentes e a ceia. 

 

No caderno de receitas, Profa. Miriam, soma as próprias receitas as de sua mãe 

e outras que vem da madrasta de sua mãe. Desta mistura, resultam perfumes e 

sabores que se complementam à decoração, dando ao encontro natalino, uma 

certa magia, renovada a cada ano. Apenas um caderno e algumas letrinhas, 

mas, um componente importante para manter vivas, em datas festivas, as 

tradições familiares. 

Das origens austríacas de sua mãe vem a receita da torta de frutas vermelhas, 

“é a mesma receita de quando ela era moça, é a preferida da maioria. Mas, a 

torta de chocolate é a favorita do neto Luis Felipe”. 

Profa. Miriam conta que sua mãe não era de ensinar a cozinhar, queria que as 

filhas se ocupassem de outras aprendizagens. Por isso, algumas poucas 

receitas, aprendeu com uma tia. Na verdade, uma grande amiga de sua mãe, a 

Fonte: Miriam Costa Manso (2019) 

Figura 43 – Ceia de Natal 
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quem considerava como tia. Esta ensinou inclusive um famoso bolinho – Foto: bolinho da madrasta – e que 

compunha os sabores tradicionais da família, que prepara até hoje.  

Já o “Peru de Pijamas”, aprendi a fazer em um “Curso de arranjos de Natal”, quando estava para me 
casar. Foi Luis Antonio, meu esposo, quem deu ao assado este nome em função de ser decorado 
com tiras de bacon, que recobrem o peru e quando levado ao forno, cria cores e textura que remetem 
a um pijama. Uma tradição de mais de 50 anos. Sem ele não há ceia! 

 

No natal de 2020, em virtude da pandemia e de até entre nós da família estarmos mantendo certo 
distanciamento, pela primeira vez em muitos anos, a grande árvore não foi montada. Tomou lugar 
de destaque o presépio com menino Jesus pintado por mim. 

 

No entanto, não houve queixas. Ao redor da mesa, minha família, mesa farta com as receitas 
tradicionais, esperadas em todos os natais. Toma a cabeceira o neto caçula, ainda pequeno, e sem 
que se explique, agradeceu como agradecia seu avô quando ocupava este lugar. 

 

Quando se refere ao seu caderno de receitas, fica um tanto constrangida. Ele está tão velhinho e cheio de 

manchas e amassado diz Profa. Miriam. Então eu pergunto, qual caderno de receitas de matriarca que mantém 

vivas as tradições de família, e resiste sem respingos ou amassados? De pronto fotografou algumas de suas 

receitas principais e me enviou.  

Certamente, com base nas anotações feitas por esta colaboradora, é possível replicar, os sabores sentidos, dos 

pratos personagens natalinos, elaborados por sua mãe, tia, avó ou até mesmo de sua receita de peru. Um legado 

deixado para os descendentes e futuros leitores desta pesquisa. Mas, a carga simbólica, o afeto vivido é um 

universo a parte, cabe a nós, (re) construiur.  
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Fonte: Acervo Miriam Costa Manso 

 

Figura 44 - Receitas Natalinas 
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Perfume de Hortências 

 

As hortênsias são mais uma das paixões da Profa. Miriam, e aparecem em muitos de seus trabalhos, como a 

Nossa Senhora com o menino Jesus. 

O encantamento teve início durante a lua de mel, quando foram de carro de São Paulo até a Argentina. A noite, 

hospedavam-se em alguma cidade que cruzasse o caminho.  

Naquele tempo, não era comum fazer roteiros ou reservas de hospedagem como hoje, então, ao 
entardecer, a cidade mais próxima em nosso caminho, lá seria o pernoite, procurávamos um hotel e 
pronto, era isso. 

 

Ao passar por Gramado e Canela, no período da florada de hortências, ficaram um tempo maior ali. A permanência 

permitiu que pudesse apreciar, mais de perto, a beleza de canteiros em tons azul e rosa. 

Eu fiquei muito encantada com as flores ao longo da estrada e desde então eu trago esta paixão 
comigo e procuro representa-la em meus trabalhos, a exemplo da Nossa Senhora.   
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Figura 45 - Nossa Senhora - Hortências 

Fonte: Acervo Miriam Costa Manso 
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Gosto de estar cercada por hortênsias. Tê-las em vasos, artificiais ou não. 

 

Recentemente, fiz um conjunto de quadros de hortências, são nove peças 50X60. O que são o 
número de membros minha família; meus filhos, Guilherme e Renata, os seis netos e eu. Os nove 
quadros formam um inteiro, de forma que são independentes e completos em si, mas juntos 
formamos uma peça única, um jardim. Eles têm no verso uma numeração para que o encaixe seja 
perfeito. 
 
Assim como a coletânea, somos independentes, mas formamos um todo.  

 

  

Fonte: Acervo Miriam Costa Manso 

 

Figura 46 - Hortências 
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A Páscoa  

 

Outra tradição que se mantém são os ovos de páscoa. Não tenho objetos ou imagens da páscoa, que possa te 

mostrar, mas a tradição ficou.  

Meu pai, quando conheceu minha mãe, fez uma visita à família no período da páscoa. Ficou encantado com o 

que para ele era uma novidade. Nossa família mantinha a tradição de fazer os ovos de chocolate, na casca de 

ovos de galinha e cada um destes eram pintados cada um de forma única.  

No dia de páscoa, os ovos eram escondidos por toda a casa e, todos de 
pequeninos a grandes saiam à caça dos ovos. Quando formou sua própria 
família, meu pai manteve a tradição na nossa família. E seguimos até hoje.  

 

Para confecção, dos encantados ovos, fura-se um buraquinho de cada lado 
do ovo, retira a clara e a gema, lava-os bem, enche-os de chocolate e, depois 
é fazer a pintura com maior delicadeza possível.  

 

É bom de organizar e gostoso de comer. 

   

Figura 47 – Ovos de páscoa 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/03/1252086-voce-
sabe-como-surgiu-o-ovo-de-pascoa-descubra.shtml 
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Objetos de afeto – uso e memória 

 

Os saberes se mesclam entre o ensino acadêmico, informal, as tradições e vivências diversas. Do emaranhado 

de conhecimentos e memórias, veem os detalhes das rotinas e objetos de uso. 

A mobiliário desperta lembranças sobre o convívio com o avô. 

Minha sala de jantar é um campo vasto para minhas narrativas. Desde o mobiliário, herdado de meu 
avô até os objetos que carregam consigo as memórias de minha infância. Muitos deles, ocupam hoje, 
um lugar de destaque na cristaleira.  

 

Da casa de meu avô, lembro da formalidade e cuidados com tudo. Após o falecimento de minha avó, 
ele se casou com a irmã dela, que seria minha tia avó, Tia Sinharinha. Este tipo de união era algo 
costumeiro na época, com vistas a ajudar na criação dos filhos. Desta segunda união teve dois outros 
filhos, que recebiam um tratamento diferenciado dos demais. Os encontros de família se davam 
normalmente para o almoço de domingo e eu cuidava para não arranhar algum móvel com as fivelas 
dos sapatos. Eu sempre fui apaixonada pela cristaleira do meu avô, parte do mobiliário da sala de 
jantar. Ficava horas, diante dela apreciando cada detalhe. Toda trabalhada em madeira jacarandá 
paulista, de 1905. Tem as peças entalhadas, sem uso de colas, parafusos ou coisa do tipo. Quando 
meu avô faleceu, os mobiliários seriam vendidos em lotes, num leilão. Depois foi decidido que, por 
sorteio, os mesmos, seriam deixados aos herdeiros. Justamente a sala de jantar ficou para minha 
mãe, que a deixou para mim, pois minhas irmãs já estavam com suas casas mobiliadas.  

 

Assim, ao mudar para Goiânia, uma das questões importantes na escolha da casa, seria ter o espaço 
que coubesse a sala de jantar. Para mim, é uma relíquia que simboliza muito de minhas memórias. 
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 Foto: Miriam Costa Manso (2021) 

 

 

 

 

  

Figura 48 – Sala de Jantar - 1905 
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Da mesa para a vitrine  

Na cristaleira, peças hoje, praticamente sem uso, ou aparelhos reduzidos, em virtude das perdas ao longo dos 

tempos. Objetos herdados da mãe e outros adquiridos em suas andanças. Materialização de memórias que 

afloram sobre épocas  em que estes, faziam parte de um cotidiano distante, bem diferente dos atuais. 

A medida que me envia fotos pelo celular, narra quase que a um só folego, revivendo detalhes. 

O jogo de chá era de uso diário na casa de minha mãe. Um aparelho enorme, do qual montei um 
menor com as poucas peças que restaram. Era hábito tomar chá após o jantar. O vaso vermelho em 
porcelana, foi um presente que meu pai trouxe para minha mãe de uma viagem e foi transformado 
em um abajour. A colherinha de quando eu era pequenina, está toda amassada. Creio que os 
estragos foram causados por mim, que dava batidas na mesa que eu dava durante o uso. Gosto de 
olhar para ela.  
 
O galheteiro e o pratinho de flor alaranjada eram peças importantes na ceia de natal. A carretilha 
utilizada por minha mãe para cortar a massa da tradicional torta de frutas vermelhas, sempre 
presente na mesa natal, é um objeto que ela herdou de minha avó. Somente ela utilizava a carretilha 
e hoje eu a tenho como objeto portador de grandes memórias, e do qual tenho ciúmes. 
 
A caixa com terço e uma pedrinha, trouxe de uma viagem a Croácia quando fui visitar em Medjugorje, 
local da aparição de Nossa Senhora. O terço comprei numa lojinha e está guardado numa caixinha 
em marfim. Mas, você viu que tem uma pedrinha? Para mim o que tem valor é esta pedrinha que 
recolhi do local que Nossa Senhora apareceu onde dizem ser o local em que ela pisou.  
... o ábaco, no qual meu pai me ensinou a contar, como os japoneses, disposto ao lado da escova 
que ele passava em seu terno antes de sair de casa, para tirar qualquer cisco inexistente, figurinhas 
Ladró que trago de minhas viagens quando encontro e por aí vai, ...  
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Figura 49 – Objetos de afeto 

Fotos: Miriam Costa Manso (2021) 
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Rotas de ensino-aprendizagem 

Quanto à docência, Profa. Miriam fala de sua trajetória, desde a inscrição para seu ingresso em um curso 

superior. Ao concluir o ensino médio, o pai a inscreveu para a seleção ao curso de direito, enquanto que 

seu desejo era cursar arquitetura. Ao ser aprovada, a felicidade de seu pai foi tamanha, que decidiu fazer 

Direito, e o direito de realizar o sonho da arquitetura, ficou para depois.  

Após o casamento, Profa. Miriam alçou voos altos, literalmente. Aprendeu a pilotar aviões para ser 

copiloto de seu esposo, Luís Antônio, cursou administração para gerir empresa do marido, que atuava 

com manutenção em aviões.  

Quando se mudou para Goiânia, vislumbrava ainda cursar arquitetura na Universidade Católica, 

Instituição que oferecia o curso a época. Mas quis o destino, que ingressasse como aluna no Instituto de 

Artes, hoje Faculdade de Artes Visuais da UFG, onde sempre ajudava nas aulas, exercendo um tipo de 

monitoria.  

Quando foi aberto o concurso para preenchimento da vaga sugeriram, que deveria se candidatar, pois 

havia demonstrado habilidades suficientes para o cargo. E assim fez e foi aprovada. “Me tornei professora 

por destino”, diz Profa. Miriam.  

Assim abandonei o sonho da arquitetura, parei de participar de festivais e concursos de artes para não concorrer 
com os alunos. Fiz o mestrado, assumi cargos administrativos, trabalhei para a criação do curso de Design de 
Moda, ao mesmo tempo em que me atualizava. Os conhecimentos e técnicas que aprendia repassava aos alunos. 
De meus netos, um demonstra interesse pela literatura e uma tem muito jeito para as artes, mas ainda é cedo para 

saber se seguirão estas vocações. Os demais cada qual numa área diferente seguem seus caminhos.  
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Sabor de saber 3 – aprendizagens 

 

Profa. Miriam é ensino à flor da pele. Provida de habilidades natas, não guardou para si seus conhecimentos, 

deixou entrelaçar suas mãos às do outro, para dar sustento à trama da vida. Buscou aperfeiçoar-se e dedicou 

com esmero, sempre que solicitada, ou quando as demandas que lhe eram impostas. Entre tantos de seus 

ensinamentos, aprendo com ela, que um sorriso aproxima, e uma fala suave, tanto acalma quanto disciplina. 

Guardo a marca de sua dedicação, “Entendo que repassar conhecimento é uma forma de se despir do egoísmo”. 

Ela é, de fato, uma pessoa admirável. Uma mulher que deixou o sonho adormecido, de ser arquiteta, porque tem 

a consciência de “que o “eu” é uma expressão vã se não for contraposta ao tu e ao ele”. Quis o destino que 

trilhasse outros caminhos, mais deixou hortênsias, sobre ele. 
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TEMPERANDO COM FÉ - CELESTE ALVES TEIXEIRA 

Celeste Alves Teixeira, uma jovem senhora na casa de seus 78 anos, dona de uma simpatia e disposição digna 

de ser espelhada. É sempre muito ativa e participante. Integra o grupo da terceira idade de uma instituição religiosa 

da qual faço parte. Entre seus atributos, uma enorme alegria de viver e o dom de saber ouvir.  

Quando fiz a consulta, sobre a possibilidade de sua participação nesta pesquisa, e falei sobre o formato proposto 

para a coleta de dados, se dispôs imediatamente. Após pensar sobre as conversas, visto que em virtude da 

pandemia não seria possível um contato presencial, me confidenciou que tem dificuldade em narrar sobre sua 

trajetória e sugeriu que nossas conversas fossem com base em perguntas e respostas. 

Procurando não demonstrar meu interesse maior por narrativas espontâneas, argumentei que gostaria que seus 

relatos tivessem em mente, as recordações que lhe trouxessem o resumo das coisas que realmente foram 

importantes para ela, em sua trajetória. Detalhes, que pesaram na formação da pessoa que ela é, que interferiram 

na formação de seus filhos e outros que tivessem recebido, algum tipo de ensino por seu intermédio. 

Falar da minha vida?... de coisas importantes para mim?  

 

E discorreu por noventa minutos seguidos: 

Uma coisa muito importante na minha vida e poucas pessoas tem, é a oportunidade, de ter nascido 
em um lar evangélico. Meus pais eram muito tementes a Deus. Ao mesmo tempo, que tinha meu pai, 
Jerônimo Alves Rosa, um homem despojado e brincalhão, tinha minha mãe, Benedita Rosa Parreira, 
uma mulher firme, que criou os oito filhos, num regime muito forte e sério.  
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Na época, eu via as mães de outras meninas, que permitiam namoricos e outras liberdades logo 
cedo, e pensava que seria bom ser livre assim. Hoje eu sei, o quanto foi bom o jeito que minha mãe 
nos criou. Dou Graças a Deus pela mãe que tive e ter crescido cercada de valores próprios de uma 
família evangélica. De forma que não conheci “o mundo” num certo sentido.  

 

Conta que somente no casamento foi conhecer a vida adulta e passou a ser senhora de sua vida. A união por 

amor, com um homem que a tratava de igual para igual, tornou possível o diálogo e a parceria na concepção e 

criação de seus quatro filhos. Relata que “um falava e o outro assinava embaixo”, não se tirava a autoridade um 

do outro. Fala com carinho, sobre o homem urbano, calmo com quem viveu. 

Pensa uma pessoa da natureza boa. Dificilmente perdia a calma com alguém, puxou ao meu sogro. 
 
Foi sempre assim. Não tive dificuldades para criar meus filhos. Quem não convivesse com meu 
marido, não convivia com mais ninguém. Nós conversamos antes de casar, porque eu queria que os 
meus filhos fossem criados dentro da minha igreja. Ele concordou e sempre ajudava e orientava as 
crianças a me seguirem nos ensinamentos cristãos. Quando Chegávamos do culto, ele já tinha feito 
o almoço e organizado tudo. Somente uns dez anos depois de casados ele se converteu. 

 

Dentre frases que marcam, Dona Celeste guarda a lembrança de um relato de seu marido ao contar ao seu chefe, 

que casaria com uma moça evangélica. “Enoque, vai em frente, você achou a moça certa”. Uma fala que passa 

despercebido para outras pessoas, mas que a marcou muito. “Eu nunca esqueci. Mesmo sabendo que somos 

falhos em nós mesmos”. E segue narrando fatos desde sua infância:  

Minha infância foi muito simples, na roça, cozinhando em fogão caipira. Irmã mais velha de oito 
irmãos, eu era quase que, uma mãe deles. Minha mãe trabalhava muito para ajudar meu pai. Tanto 
que meus irmãos me chamam até hoje, de “irmãe”. Eu fico feliz de servir e ajudar em algo.  
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Quando pequena, eu era a enfermeirinha da casa. Fazia de tudo que eu podia para 
minha mãe, principalmente, quando ela ficava doente ou estava de resguardo. Na 
mesma medida que era enérgica, me elogiava. Sempre agradecia e me abençoava. 
 
Sempre dizia aos outros das minhas qualidades e da forma responsável, como eu 
desempenhava as tarefas que me eram atribuídas, agradecia e me abençoava. É 
muito forte e importante o reconhecimento e incentivo na formação de uma pessoa, 
me deixava feliz. Tenho saudades de minha infância 

 

Conta que sua mãe, era professora e alfabetizou todos os filhos em casa. 

Quando chegavam a frequentar a escola, já sabiam o básico, e ingressavam 

direto no primeiro ano. A escola na roça contava com sistema de ensino 

integral, matutino e vespertino. A casa, distante da escola, fazia com que 

percorressem uma boa distância logo cedo. Voltavam para o almoço, e 

retornavam no período da tarde, para mais atividades escolares.  

Então era o dia inteiro estudando e não tinha as séries como é hoje, tinha o plano de 
ensino por ano. Quando um aluno terminava o plano de ensino, já passava para o 
próximo, até a quarta série. Era uma turma só, todos juntos. Em seguida, tinha a prova 
de admissão para a quinta série, exigência para seguir para o ensino médio.  

 

Ao concluir a prova de admissão ao ginásio, Dona Celeste tinha por volta de 

dezesseis anos e ainda na roça começou a dar aulas. Ao se mudar para 

Goiânia se submeteu a uma prova de seleção, uma maratona, tipo um 

vestibular, no Colégio Castelo Branco, em Campinas. Ela deixa transparecer, 
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uma pontinha de orgulho, quando acrescenta que alcançou a maior nota em português e a segunda melhor nota 

em matemática. Ali cursou da sexta a oitava séries. Sempre conciliando os estudos com os afazeres domésticos 

e as aulas que continuava ministrando. 

Relata que em Goiânia, o modelo de ensino já tinha o formato de planejamento por séries, anual e em separado 

por turmas. Nesse interim, se casou e seguiu estudando, até a conclusão do ensino médio. Em seguida participou 

de uma Seleção e foi aprovada para dar aulas com vínculo no estado. “Queria fazer faculdade, era meu sonho, 

mas não tive a persistência necessária. Cuidei de meus filhos, dei prioridade para as questões do lar”. Por causa 

da criação dos filhos, trocou a sala de aula pelas atividades administrativas, na secretaria do colégio. “Quando me 

aposentei, constou como escriturária e não foi considerado o meu tempo como professora”. Mas ela foi professora, 

ensinou a muitos e nos ensina até hoje. 

A vida era difícil, meu marido e eu trabalhávamos. Quando voltei a trabalhar na escola, depois de ter 
meus filhos, eu deixava as crianças na escola e ia para meu trabalho, num colégio próximo. Ao final 
do expediente, os buscava na saída da escola. Sempre organizei os horários de estudo deles, com 
o meu de trabalho. Quando chegava em casa, já fazia almoço, e cada um ajudava numa coisa. Eu 
sinto saudade! Quando somos jovens, temos mais energia. Era difícil, mas era muito bom.  
 
A medida que cada filho crescia e tomava rumo profissional, contribuía de alguma forma para as 
despesas da casa. Sabe, na época eu tinha até dó deles. Hoje eu não me arrependo, acho que fiz o 
certo. Tenho filhos responsáveis, que respeitam e valorizam suas vidas e a dos outros. 

Outros saberes 

Na igreja, havia ensinos de habilidades manuais e na área de música que complementavam a formação da 

comunidade. O pastor e sua esposa, um casal de ingleses. “Minha mãe aprendeu muito com eles. O que aprendia 
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nos ensinava; as vozes tenor, soprano, contralto. Era nossa regente musical”. Conta que sua mãe formou um 

coral em família, e que até os dias de hoje, sempre que reunidos em irmandade, começam a cantar de acordo 

com a preferência de cada um. Sempre presente no repertório o hino “Graças dou”, o favorito de sua mãe.  

Dos trabalhos manuais, a mãe repassou uma diversidade de pontos crivo. “Até hoje gosto de fazer ponto crivo. 

Tem uns que são muito complicados e já não faço mais”, diz Dona Celeste, num processo seletivo de suas 

preferências. “Ela fazia também outros trabalhos artesanais e peças de teatro”. Complementa.  

Pergunto se possuí objetos desta época, e me responde prontamente. “Guardar só porque é antiguidade, não 

gosto não. Temos na família uma espada que era de meu pai. Eu particularmente, gosto muito de fotos, a isso 

dou muito valor”. No mais diz gostar de coisas novas e para uso. Nada para guardar. 

Não sou de guardar objetos de afeto, não tenho nada de quando era pequena, ou dos meus filhos. 
Tenho alguns forros e uma toalha que foram tecidas ou bordadas, pela minha mãe. Ela fazia no tear, 
“tial” como pronunciavam na região. Assim como as outras mulheres da região, ela tecia tecidos finos 
para roupas do marido, colchão, cobertas. Na verdade, todos os tecidos eram feitos pelas mulheres.  
 
Depois que abriram escolas públicas na roça, administradas pela prefeitura, minha mãe parou de 
lecionar. Como ela já costurava para casa passou a costurar para homens. Ela era muito caprichosa, 
fazia tudo, com muita perfeição.  

 

Dona Celeste, desde os 17 anos, costurava, fez três cursos de corte e costura, “Eu fazia bem, gostava da área 

feminina, mas fazia qualquer roupa para ajudar financeiramente. Certa época, resolvi ensinar corte e costura em 

casa mesmo, mas modelagem não era minha área. Desisti das aulas e segui costurando”.  
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Nossa educação, era muito igual entre meu pai e minha mãe e suas tradições. Muitos membros de nossa família 

se casaram entre duas famílias descendentes de meus avós. Uma de descentes do meu avô Raul Rosa, da parte 

do meu pai e outra de minha avó, Maria Parreira, da parte de minha mãe. As duas famílias se casaram também 

nos costumes. Em sua maioria, moradores da região de Santa Cruz de Goiás e Cristinópolis, permitindo que 

muitas das tradições se mantivessem. Em boa parte, eram transmitidas por meu avô, que nos contava sobre as 

origens da família e os caminhos percorridos.   
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Fonte: Acervo Celeste Alves Teixeira 

Figura 50 – Objetos e afeto - trabalhos produzidos por D. Benedita Rosa Parreira - ponto crivo 
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Sabor de união 

Dona Celeste fala de seu gosto em se reunir com familiares e amigos, participar de comemorações e viajar. Conta 

que desde o início da pandemia COVID 19, não se reuniu com pessoas em grupo, mesmo entre parentes. Os 

poucos encontros, foram só com os mais próximos, filhos e netos e com os cuidados necessários. Fernando, seu 

filho, está trabalhando na linha frente ao combate do COVID em um hospital. “Graças a Deus tem tido livramento, 

mas com isso mesmo em casa uso máscara e mantemos certa distância. Estou sentindo falta demais de me 

reunir. Eu amo estar cercada de pessoas. Mas Deus vai nos dando graça e vamos rompendo em fé”. 

Acho uma delícia, antes da pandemia, na minha casa era assim: se um filho chegava já passava 
mensagens para os outros dizendo onde está e logo os quatro estavam aqui. Rapidinho.  

 

A minha irmandade já é mais difícil os encontros, pois estão morando em outros estados. Mas sempre 
que era possível nos reuníamos, para relembrar nossas tradições e infância. 

Cacau em cores e sabores 

Ato contínuo, começa a falar de seus sonhos de criança:  

O que sempre me acompanhou desde pequenina é o desejo de usar salto, sutiã e batom. Naquele 
tempo criança não podia usar nada disso antes dos 15 anos. Batom nem se imaginava na boca de 
uma criança e eu achava lindo, desejava. Assim que alcancei idade suficiente, e pude usar, nunca 
mais deixei. Você pode observar, nunca me viu sem salto. O batom também, e se for uma cor que 
gosto muito, uso até o finalzinho, até não restar nada. Batom não vence na minha mão. Até nisso, a 
pandemia me incomoda, não dá pra usar batom por conta da máscara. Mas quando estou em casa 
sozinha, as vezes até numa faxina, passo pelo espelho, pego meu batom e me lambuzo toda, e 
assim, vou fazer meu serviço. Acho lindo! Sempre achei.  
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Sou eu e uma de minhas irmãs com essa vaidade. Estou aqui me olhando no espelho, precisando 
cortar meu cabelo, mas não tenho coragem de sair para cortar. A vaidade de minha mãe era ter a 
casa toda arrumadinha. Puxei ao meu pai. Agora quero engordar um pouquinho. Idoso não pode 
ficar magro não. Fica com cara de doente.  

 

Natal doce 

Dona Celeste conta que de seus costumes e tradições, o que sempre 

considerou e considera como fundamental, é a festa de natal. Em suas 

festividades, se comemorava o nascimento de Cristo. “La na roça, não se ouvia 

falar em papai Noel. Fui saber disso depois que vim para cidade, já moça”. 

Conta. 

Era uma organização muito simples, mas tínhamos poesia, teatro, música e muita 
animação. Eu posso estar num momento baixo-astral, chega natal, parece que tudo 
muda, para mim é felicidade. E meus filhos, Alice, Fausto, Fernando e Flávio, também 
são assim. Gostam muito. A gente passa para os filhos, aquilo que somos e com que 
fomos educados.  
Os encontros de família, eram realizados na casa de meu avô. As filhas e noras 
organizavam tudo para a festa a noite. Entre as comilanças muitos biscoitos e 
atividades como: poesia, música e teatro.  
 
Os ensaios começavam uns três meses antes. Era muito bonito de ver. 

 

Do livro Antologia Brasileira, as organizadoras, entre elas sua mãe, escolhiam 

poesias que seriam declamadas na noite de natal. O texto era transcrito para 



159 
 

 

um papel e distribuído entre as crianças. Cada uma decorava e depois participava dos ensaios, que aconteciam 

na casa da professora, com o grupo todo. Com empolgação, conta que algumas poesias eram bem longas e 

levava tempo para assimilar. O importante era fazer uma boa apresentação. “Ainda me lembro de uma que 

apresentei quando pequenina”.  

E pôs-se a declamar o primeiro verso. 

Fiz uma busca na internet e localizei o texto na íntegra. Quando enviei por WhatsApp, a resposta foi imediata. 
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NATAL 

Poema de Brant Horta - Extraído de Florilégio Cristão 

http://elizama-deusouve.blogspot.com/2012/12/natal.html 

Jesus nasceu! 

Num pequeno e humilde leito de feno, 

Ei-lo coberto de luz.  

É a luz do bem, da humildade, 

Que envolve de claridade 

O pequenino, Jesus. 

Natal! Natal! Que alegria! 

Pastores em romaria 

Vêm aos pés do Redentor. 

E os reis Magos, enlevados, 

Chegam de longe, guiados  

Pela estrela do pastor. 

Não vem ao mundo num leito 

De púrpura e de ouro feito, 

Por entre pompas, mas eis 

Que nasce pobre, sem manto 

Que o envolva, sendo, no entanto, 

Maior que todos os reis. 

Rebanhos, flores e, em bando, 

As aves vão proclamando: 

— Cristo acaba de nascer! 

Herodes, grande e potente, 

Manda matar o inocente, 

Mas Jesus tem mais poder. 

Nasceu Jesus! 

Todo o mundo  

vai ver o poder fecundo 

Do seu amor sem rival! 

Na terra e céus, tudo brilha! 

Tudo é luz e maravilha! 

E os anjos clamam: — Natal! 
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Ao rememorar outras passagens, narra sobre uma apresentação em grupo, em que interpretavam rosas com base 

em uma poesia que chamada “apoteose das flores”. Cada criança representava uma flor.  

Eu representei a violeta. Era pequena, mas me lembro direitinho 
Na época, só tinhamos uma roupa nova. Sempre feita na época do natal. Para as peças teatrais, as 
mães faziam roupas em papel crepom. Cada uma, na cor da rosa que representava, e depois de 
prontas, jogava-se brocal sobre as roupas. Como as apresentações aconteciam à noite, à luz de 
lamparinas, o brocal reluzia, e nós ficávamos todas brilhando. 

 

Ah!! Mas era bonito demais. Para mim, era a coisa mais linda. 

 

Passado um tempo, eu já era mocinha, meu tio comprou um lampião, da marca Petromax. Aí ficou 
chique demais! Porque a festa acontecia à luz de lampião e o brilho era ainda maior.  

 

A felicidade era muito grande.  

 

Membro de uma grande família, e distantes, geograficamente distantes uns dos outros; no período que antecede 

o natal, valem-se das trocas de mensagens, para manterem-se unidos, e reviver lembranças, costumes e 

tradições.  

Vez por outra, Dona Celeste formula uma pergunta e em seguida dá a resposta a questão, numa narrativa 

deliciosa, que dispensa intervenções: 
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Sempre se ia ao mato cortar uma árvore, chamada pindaíba, para a decoração de natal. É uma 
árvore muito verdinha e bonita. Decorávamos também, a vasilha que dava suporte a árvore. E nela 
pendurávamos presentes para as crianças. 

 

O que eram os presentes?  
Laços de fita, prendedores de cabelo, broches e umas embalagens chamadas cartuchos que nós 
mesmos fazíamos, onde colocávamos doce de leite, queijadinha e outros doces produzidos na roça.  
Não se vinha a cidade para nada. 

 

O que é cartucho? 
Para o cartucho, se enrola um quadrado até formar um cone, decora com papel crepom colado com 
grude.  

 

O que é grude?  
Uma goma de polvilho com água, cozido. Era essa nossa cola. Aí se enche com os cartuchos com 
doces e pendura na árvore para as crianças.  
Fica tão bonitinho! 
 

Segue, relatando sobre uma comemoração do natal, realizada na casa de uma de suas tias. A uns três anos atrás, 

2018 ou 19. Percebe-se na voz de Dona Celeste, a alegria de reviver o vivido, e de poder ser ouvida. 

Minha tia sempre me chamou de Leci, nome que me dariam, mas que mudaram de ideia quando 
nasci. Então ela disse:  
 
Leci, você sabe fazer cartucho? 
 
Lógico que eu sei, disse eu.  
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Então, fizemos e comemoramos o natal da casa dela como antes. Até hoje, em 
minha parentela, temos esse tipo de natal.  

 

Sempre um ou outro organiza assim o natal para recordar nossa infância. Alice, 
minha filha, fez recentemente para os sobrinhos, com as tradições da família, e 
foi muito bonito. Ainda quero fazer novamente, quem sabe se ainda fazer este 
ano. É sempre uma alegria quando nos reunimos. 

 

Mesmo estando ciente da gravidade da pandemia, e sofrendo muitas 

privações com o isolamento social, ela, sempre deixa nas entrelinhas de 

sua fala, a esperança de que tudo isso vai passar. Que os encontros com 

familiares, amigos e as excursões turísticas vão acontecer. Quem sabe, 

em breve. 

 

 Pitadas de Gratidão  

Além do natal, as tradições da família recaem sobre os encontros em 

comemorações de aniversários em família e na passagem do ano. O intuito 

da reunião, segundo D. Celeste, é enfatizado pelo significado da palavra 

“gratidão”, reconhecimento, emoção de saber que durante o ano, muita 

Figura 51 – Cartucho  

Fonte: Acervo Pessoal – Celeste Alves Teixeira 
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graça foi derramada, em favor dos seus. Que temos muito e que somos pequenos para retribuir tanto. Em suas 

palavras, observa que é uma festa diferente, o intuito é outro: 

Também é especial para nós, o ano novo. Neste dia, passamos juntos e agradecemos a Deus, pelas 
bênçãos recebidas e colocamos nossos propósitos, para o ano que se inicia. Não é tanto a festa, é 
pela união e a importância de agradecer por tudo. Inclusive, por mais um ano que se inicia.  

 

No mais, não temos comemorações, com todas essas datas que se vê por aí. Não comemoramos 
bodas, páscoa, ou dia disso ou daquilo. Numa conversa daquelas em que uma coisa puxa outra, diz 
“Talvez tenha algum registro dos encontros mais recentes do natal. Vou dar uma busca. Para mim 
esta data é muito importante também porque é ocasião em que reunimos toda a família, mesmo que 
em outras ocasiões nos encontramos, mas no natal é especial é muito bom, traz felicidade. Não 
tenho nenhuma foto das nossas tradições, dos tempos de criança. Na época, era muito difícil tirar 
foto, e só o que temos é de memória mesmo. É... não temos nenhum registro. 

 

Temperos de memória 

Quando pergunto sobre as receitas de família, recebo como pronta resposta o relato da experiência de muitas 

das avós, nesta faixa etária. “Sei fazer todos, mas não tenho receitas. Os doces, a gente fazia era no olho mesmo. 

Aliás, todas as minhas comidas. Faço tudo, só no olho, no costume mesmo. Não tenho caderno de receitas”. Ao 

conversar com ela sobre a importância dos registros de medidas e detalhes no preparo, pontuo que certamente 

minha queijadinha e a dela tenham sabores diferentes.  

Após uns segundos pondera: 
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Eu acho que não sou velha. Velho não gosta de aprender e eu gosto. Estou aprendendo neste 
momento. Eu sou muito de fazer as coisas no costume mesmo, mas realmente é importante. Vou 
passar para o papel as receitas que faço, servirá para passar para os filhos e netos e manter a 
tradição. Mesmo que minha filha e noras cozinhem melhor que eu.  

 

Justifica que nunca deu importância aos registros. Pois sempre considerou sua comida como muito simples, 

apesar de seus filhos gostarem de tudo, ainda que cada um tenha sua preferência por um prato ou outro. Depois 

observa que bolinho de polvilho frito e peta, têm que ser feito com manteiga de porco. E explica: tem que escaldar 

com a água e a manteiga bem quente, borbulhando mesmo, e tem que mexer bem depressa, senão não fica bom. 

E comenta, entre doces gargalhadas: 

Então, o que faço são as comidas do dia a dia mesmo. Sempre preparo uma galinha caipira, biscoito 
de polvilho frito, pastelzinho, pamonha, bolinho de milho verde, pé-de-moleque. Essas comidas 
simples mesmo. Quando vou fazer peta, o Fausto já fica em volta da vasilha, é que ele gosta de 
comer a massa só escaldada, enquanto está sem os ovos.  

 

Tem o Fernando, sempre mais gaiato, ele tira foto de qualquer coisa que eu estiver preparando. Por 
exemplo a galinha caipira. E envia mensagem para os irmãos dizendo: “Minha mãe tá fazendo 
galinha caipira, especialmente para o queridinho da mamãe”, logo os outros chegam. É sempre festa 
quando estamos juntos. Eu não sou boa na cozinha, mas eles gostam da comida que eu faço. 

 

A questão das receitas é importante mesmo. Minha mãe fazia um bolo chamado “espera marido”. 
“Gente, pensa num bolo bom!”. E não tenho a receita dela. Já busquei na internet e até encontrei 
receitas parecidas, mas nunca consegui encontrar uma, que reproduzisse o sabor do bolo de minha 
mãe. 
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Pouco depois, D. Celeste, me envia a receita da queijada.   

Foto: Alzira Prado (2021) 

Figura 52 – Receita Queijadinha 
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Sabor de saber 4 – aprendizagens 

Com Dona Celeste, aprendo que o conhecimento, e a educação, são joias que podem ser adquiridas, em 

circunstâncias consideradas diversas. A orientação daquele ou daquela que toma a condução de uma família ou 

de um grupo de alunos, de forma segura, sem pestanejar ou medir esforços, gera sujeitos capazes e cientes de 

seus direitos e deveres. Que memórias afetivas, nem sempre, necessitam de gavetas ou baús. E que gratidão, 

deve ser um exercício diário. Aprendo que a simplicidade pode ser rica em ensinamentos de cidadania, de amor 

ao próximo, de pertencimento. Que a felicidade e a alegria, podem ser encontradas, até mesmo, no finalzinho de 

um batom, de cor bonita. 
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Tudo junto e misturado  

O mexido com ovos, alho picado, cebolas e cheiro-verde acrescidos às sobras do almoço. Sabor que aquece o 

estomago e vem carregado de carinho e cuidado. Para mim, é como as questões que discutem como o/a 

"diferente" devem ser tratadas. Seja relativo a qualquer tópico em voga, as diferenças existem, e muitas vezes, 

são causa de intolerâncias e injustiças. Evidências que, por vezes, se encontram presente no contexto destas 

narrativas, mas, não são o objeto central da questão. A intenção ao produzir esta pesquisa, é que se possa ver 

além do que dizem as palavras. Existem nos autores destas narrativas mais que corpos pertencentes a diferentes 

tribos. Existem seres, misturados, que ao expor suas histórias, trazem à tona o eu, a essência que habita o corpo. 

Trazem seus sonhos, anseios, memórias e afetos. Trazem o desejo de PERTENCIMENTO e RESPEITO. 
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COLOCANDO EM PRATOS LIMPOS  

Foi meio que de repente, ainda que demorado. Já há anos, eu convivia com as escritas de mestres e doutores. 

Ficava de butuca, mas não me aguçava o interesse. Certa vez, comecei a folhear um dos trabalhos e me encantei 

com um novo formato apresentado, que trazia narrativas ilustradas e um texto que falava de gente. Eu gosto 

quando se discute várias coisas em conjunto. E gosto ainda mais, quando o ponto central é gente. Nesse tempo 

eu começava o trabalho com idosos, e por lá, ouvia muitas histórias de vida. Foram essas tantas histórias que 

despertaram em mim, a constatação de que, mais que números de idosos, reunidos para um passeio ou atividade, 

ali havia, pessoas e suas vivências. Como a cada curva da estrada nasce um novo horizonte, conheci Alice Fátima 

Martins, que é gente que fala de gente que busca ser vista e ouvida. A soma destes ingredientes fez com que 

surgisse “de repente” num insight, meu interesse em narrar histórias de vida, tirar do possível esquecimento, 

detalhes de vivências, de forma a justificar esta escrita. 

Assim dentro do possível, em um período de pandemia, foram colhidas narrativas e imagens de forma a favorecer 

o registro de trajetórias de matriarcas. Em que contextos foram ensinadas e como ensinaram aos seus filhos e 

discípulos. Procurei ouvir o que queriam dizer, o que lhes vinham à boca voluntariamente. Busquei transcrever, 

de forma a não ferir os significados implícitos a cada fala. Acredito estar no detalhe da fala, o significado do que 

se pretende, do que se sente. Saber de sabores de vida, formados a cada tempero de afeto. Para mim, pessoas 

são tempero da vida. 

De meus objetivos iniciais, o que para mim se tornou mais relevante é considerar sobre a importância da 

transmissão oral e de como tais narrativas se modificam, em razão dos fatores socioculturais e de ambientação. 
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Das matriarcas que se dispuseram a colaborar durante a pandemia COVID-19, cada qual se criou em um contexto 

social consideravelmente diferente do outro. Apesar disso, um dado em comum, bem típico do universo feminino, 

foi constatado: a educação e a família foram pontos centrais de suas narrativas. A busca pelo conhecimento foi 

expressada, como um desejo inerente a cada uma. De igual forma, o desvelo, em repassar o conhecimento 

adquirido. O apoio familiar para suas aprendizagens, foram citadas como de suma importância e com máximo 

empenho, independente do grau de conhecimento de seus genitores. Este empenho, serviu-lhes de exemplo, 

quando da formação de suas próprias famílias. 

A mente aberta para o aprender, pode ser percebida no anseio em buscar no auge da maturidade, novos 

conhecimentos e replicar as tradições e afazeres que norteiam suas trajetórias de vida. Questões que pesaram 

negativamente, são silenciadas, ou que feriu, consideram que não deve ser revivido. Neste caso, um 

esquecimento desejado. Sejam feridas, referentes a usurpação financeira, sonhos interrompidos, dedicação de 

toda uma vida a outros. Em uníssono há uma justificativa para o silêncio: As cicatrizes não importam, valeu a 

pena, pelos resultados alcançados”.  

A seleção das imagens apresentadas, foram de livre escolha das participantes e mostram um potencial de 

reinvenção de suas próprias histórias. Tais imagens, permitiram revisitações culturais à tempos e espaços por 

meio da história oral e apresentaram suas referências culturais , que contribuíram para o registro narrativo que 

compõe esta pesquisa. 

Muito do que se aprende em narrativas, não estão, nem serão dispostas em textos para consulta. Imagens são 

consideradas íntimas para ganhar um olhar público. Confissões ao pé do ouvido, são ditas em confiança à 
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amizade e ao respeito, outras são impublicáveis por não pertencerem a um só personagem. Olhares e sorrisos 

falam do que não foi dito. Os silêncios dizem muito. 

De muitas questões vem os lampejos que considerei importantes na análise destas narrativas: a distinção dos 

locais de aprendizagem; os formatos de ensino que vão desde as turmas unificadas em nível de conhecimento e 

idade, a planos de ensino sequencial em turma única, ensino por série/ano, e ainda o despertar da vocação para 

a docência. Esta, pelo exemplo em família ou/e ser levada pelas circunstâncias da vida. Mas há uma questão tão 

ou mais relevante para o momento: falar sobre superação em meio a pandemia. 

As matriarcas participantes, possuem familiares atuando no combate ao COVID. Não bastasse a carga emocional 

comum a todos em virtude da possibilidade de contrair o vírus estas Senhoras lidam com a ansiedade de ter seus 

entes na linha de frente, desta guerra sem trincheiras. No entanto, não constam falas queixosas, mas sim, 

consciência de que seus entes estão, onde se preparam para estar. Exercendo as qualificações, para as quais 

foram capacitados, por escolha e vocação.  

O isolamento faz com que os idosos aprendam a lidar com a tecnologia. Alguns não a usam, porque não tem o 

equipamento nem conhecimento, e em muitos casos, percebo, que falta quem os ensine durante a reclusão, mas 

desejam. Já outros, no caminho do exercício de aprendizagem, se sentem aturdidos, em virtude da gama de 

possibilidades - é um campo amplo demais para quem só quer dar uma espiada. Os mais desinibidos se 

aventuram, e por vezes, enviam áudios sem uma mensagem, com o som da TV ao fundo, por longo tempo, com 

áudio de programas que narram sobre as olimpíadas de Tóquio 2020, que de fato aconteceram em julho 2021. 

Outras idosas, enviam mensagens para grupos errados dizendo o que não queriam, expondo questões pessoais 
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por falta de domínio da tecnologia. Ainda assim, não se deixam vencer, e tem alcançado cada vez mais êxito em 

suas conquistas.  

O caminho percorrido valeu a pena. Re-conheci pessoas próximas e descobri em cada uma, um universo. Em 

nossas prosas, ora brota uma tradição, noutra, uma memória é acionada. Mas em todas, uma ponta de visibilidade 

ganha vigor. É como se eu estivesse com sede as margens de um rio, e hoje, de mãos em cuia, colho um pouco 

d’água e, ainda assim, o rio segue caudaloso.  

Ao contemplar minha paisagem imaginária, vejo matriarcas caminhando lado a lado as docentes. Assim como 

estas, se doam sem egoísmos, com o objetivo de ver seus ensinamentos alcançarem ouvidos atentos. E quem 

sabe, presenciar uma fagulha nos olhos de alguém que diga “eu entendi professora, obrigada!”. 
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