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3. A cidade e
outras histórias

Sapatinhos na mão, uma família caminha

descalça pela estrada. Da fazenda até a ci

dade de Bragança são três léguas, que Georgi

na, as irmãs, seu pai e a avó venciam a pé.

– Saía cedo, de madrugada, saía 6 hora de

casa, lá pra 11 hora, meiodia, nói tava chegan

do em Bragança. Fazia as comprinha que tinha

que fazer, passeava um pouco por lá. Depois lá

por cinco horas vortava outra vez... 3 hora, 4 ho

ra, nói vinha embora. Chegava em casa mais ou

menos 6 hora, 7 hora. Era um sacrifício! – ela

fala aos risos.

– E não doía as pernas de tanto andar?

– Não. Não sentia nada. A gente quando é

criança não sente nada, né? Nem a minha vó!

Ainda andava mais do que nós ainda. Ela era
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muito fortinha, viu? E sempre nói ia junto... Não

era ruim a vida da roça, não!

Numa época em que os carros ainda eram

poucos, o transporte mais comum era a charre

te, mas a família de Georgina dependia só da

força das próprias pernas. Às vezes ainda mu

davam o roteiro e pegavam a estrada até Itati

ba, que era um pouco mais longe.

Andavam de pé no chão, porque o sapato

cansava o pé no longo trajeto. Ou usavam um

sapato velho. Antes de chegar na cidade, porém,

todos paravam em algum riachinho próximo pa

ra lavar bem os pés, vestir os sapatos novos de

pois das três ou quatro horas de caminhada e

entrar na cidade de cabeça erguida e calçados

impecáveis, que ali ninguém andava mal vesti

do só porque vive na roça, ora se não!

– Chegava, tinha uma aguinha lá que cha

mava lavapé. Já tinha esse nome, porque todo

mundo da fazenda ia e lavava o pé lá, pra pôr o

sapato mais bom pra sair na cidade, assim...

Mas num ia sempre também, né? Ia lá de vez em

quando que a gente ia, porque trabalha na roça,

não tinha tempo, né?
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A cidade era o lugar de fazer as compras:

roupas, sapatos e “as coisinha que a gente pre

cisava”. E também das festas, sempre religio

sas.

Semana Santa

A Semana Santa era a principal festivida

de de Bragança. Georgina lembra que eles se

juntavam à tia Elvira, tia Carmen e à turma da

fazenda para irem todos juntos até a cidade. Às

vezes amanheciam no largo da igreja, aguar

dando a vigília.

Assistiam à missa, acompanhavam a pro

cissão e depois passeavam pelo largo da igreja.

Também era o momento em que as moças da

vam uma volta com seus namorados e as meni

nas ficavam olhando a “moçaiada” toda que

passava por ali – era dia de festa e a cidade es

tava cheia!

Roupa? Vestiam a melhor que tinham. As

mulheres não usavam calça comprida naquele

tempo, ela explica.

– Era só vestido ou saia. Saia preta, azul

marinho, e blusa rosa, ou senão vermelha, ou
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branca, a que tivesse. Mas ia bem arrumadinha,

eu gostava de ir arrumadinha.

Eles nunca perdiam a Semana Santa. Al

gumas vezes, chegavam na sextafeira e volta

vam para a fazenda apenas no domingo.

Dormiam na casa de parentes e, assim, podiam

aproveitar melhor os eventos.

– Quando era no domingo da Páscoa, nói

ia na igreja, assistia missa, depois ia embora

pra casa. Andava aquela caminhada que, né?

Foi numa dessas ocasiões, entre procissões,

missas e passeios no largo da igreja, que Geor

gina foi ao cinema pela primeira vez.

– Fui uma vez só. Era mocinha nova, não

tenho lembrança direito. Era igual o daqui mes

mo.

– Só que era preto e branco, né?

– Ou era colorido? Não alembra mais. Fui

uma vez só, que a gente ia mais na festa, né? A

festa era ali na igreja. Quem queria ia no cine

ma, mas quem não queria ficava ali em volta,

passeando, com algum namorado que tinha.
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A escola

Escola não tinha na fazenda Dona Caroli

na. Nem nas outras da região.

Mais uma vez a longa distância precisava

ser vencida a pé. Todos os dias. Na ida e na vol

ta das aulas por uma pequena criança.

Cida, a primeira filha de Brasilina e João,

frequentou a escola por dois anos. Saía cedinho,

nas horas azuis das manhãs, acompanhando o

cantar dos galos e dos primeiros pássaros do

dia. Depois das aulas, já tão cansada, era preci

so refazer todo o caminho. Sol forte sob o céu,

ela franzia os olhos e caminhava.

– A cabeça acho que não tava ajudando, ou

sei lá... Não aprendeu direito. Meu pai achou

ruim de ela não aprender direito e tirou ela da

escola.

E assim Cida saiu da escola para trabalhar

no cafezal junto com o pai, depois na plantação

de feijão, arroz... Para as outras irmãs, a escola

não chegou a ser uma tentativa.

– Minha irmã, eu e minhas irmã, chegava

a idadinha mais ou menos dos doze anos, doze

ou treze ano, por aí, trabalhava na roça... Daí
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nói queria ir na escola, mas meu pai não deixa

va porque era muito longe. Pôs todo mundo pra

trabalhar. Nenhum de nói foi pra escola. Nunca

fui na escola.

As seis irmãs

– A Cida é mais velha que eu, essa que mo

ra em Embu, depois que veio eu. Depois veio

uma que morreu com dois anos e meio, depois

veio a Santa. Depois Antônia e a Lourdes. Tudo

irmandade, né? Nenhuma dessas irmã não foi

pra escola.

– Seis mulheres e nenhum filho homem?

– Não. Tudo mulher! Seis mulher. O úrti

mo que minha mãe teve morreu, nasceu morto.

O úrtimo era homem, era menino. É que... ela fi

cou com vontade de comer não sei o que lá, num

comeu, né? Sei que ela abortou.

As meninas brincavam juntas. E brigavam

pouco, apesar das diferentes personalidades.

– Eu não era briguenta não. Toda a vida

fui calminha, toda a vida. A Cida que era meio

nervosa, estourada, né? A Santa era meio estou

radinha também. Papai ia pra Bragança com
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prar roupa pra nós, comprar corte de pano que

mamãe que costurava pra nós, a Santa falava

assim: “ói, não traz igual a elas igual pra mim,

não. Pra mim traz diferente”.

Quando ia até a cidade comprar a roupa

das meninas, seu João escolhia um tecido para

que sua mulher transformasse em vestidos e

saias para as filhas. Mas Santa queria se dife

renciar das irmãs com uma roupa que fosse só

dela. Seu João acabava por fazer a vontade da

filha. Não custava, afinal. Vaidades de menina.

– Nói não ligava. E minha mãe que fazia a

roupinha pra nós, né? É fogo...

Dona Geórgia se emociona ao lembrar da

mãe e suas costuras, mas logo muda o rumo da

conversa:

– Se eu tô lembrando? Tô e não sou capaz

de... Eu engasgo. Tem mais alguma coisa pra

perguntar? Pode perguntar, enquanto eu tô lem

brando eu tô falando...

Costuras

Sua mãe costurava as roupas da família e,

com o tempo, passou a ensinar as filhas. Ela



34

cortava o pano e dava para Georgina. Mostrava

como pôr a linha na agulha com cuidado para

não furar os dedos. Nozinho firme para começar

a costura, e a linha ia desenhando blusas e sai

as e vestidos e camisas. O movimento trêmulo

das pequenas mãos foi ganhando segurança,

perdendo a força desnecessária e se tornando

dança de braços e dedos em linhas e estampas.

A primeira camisa que fez para o pai Dona

Geórgia lembra até hoje. A filha da comadre ia

casar e, para deixar Georgina ir à festa, Brasili

na lançou o desafio. Cortou uma camisa, expli

cou como fazia e deu para ela costurar.

– Falou "ó, enquanto você não fazer essa

camisa, nói não vai no casamento". Eu pus na

máquina, fiz a camisa, dei pra minha mãe

prontinha, até os botão tudo já tinha pregado.

Daí mostrei pra ela. Falou "agora nói vai no ca

samento, viu?".

Georgina se lembra com risadas e orgulho

da história.

– Minha mãe tinha muita paciência de en

sinar... É difícil. Mas daí eu aprendi. Até hoje eu

faço roupa pra mim.
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Artes da cura

Dona Brasilina também era senhora de

outras artes, prodigiosas.

– Era benzedeira. Minha mãe benzia, fazia

quebrante, ramo de ar.

No quintal atrás da casa ela desenhava a

terra com a ponta da faca. Girava a mão e fazia

um círculo, cortado em seguida em partes

iguais. Ponteira fincada no chão, ela segurava o

cabo da faca com uma mão e um copo d’água na

outra enquanto dizia suas orações. Então, com a

ponta da faca pegava três punhados de terra e

colocava no copo para o doente beber. Três goli

nhos daquela água, apenas.

– Aí a pessoa bebia aquela água e a mãe

lavava os olhos da pessoa, passava dois, três di

as e a pessoa já tava boa.

Essa era a bênção para ramo de ar.

– Ramo de ar é um negócio que dá nos

olhos, fica com os olhos vermelhos. É alguma

coisa que tá alumiando, que a gente olha assim

e fica com a vista ruim. Nunca ouviu falar? Você

olha assim, não dá aquela réstia nos olhos da

gente? Vinha gente em casa e falava: “ah, Dona
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Brasilina, tô com dor nos olhos e tal...” Minha

mãe falava: "é ramo de ar". Ela benzia também.

Vinha gente de fora pra ver ela.

Dona Brasilina aprendeu com os pais, que

também eram benzedeiros.

– Os pais dela não eram índios, não? A vó

tinha uma fisionomia de índios, um cabelão

comprido, o olho... – calcula a filha Lucinda.

– Leva ela no meu quartinho depois, pra

ela ver aquelas fotos.

Outras dores

Mas Dona Geórgia conta que era difícil fi

car doente ali. A vida no campo era saudável e a

mãe benzedeira ajudava nos problemas do dia a

dia. Quando era caso de ver médico, davase

sempre um jeito de ir até Bragança, ou Morun

gaba, ou Itatiba. O avô de Georgina tinha char

rete e levava quem precisasse. Seu pai tinha um

cavalo bom que também podia carregar alguém

se fosse necessário. E, em último caso, na fazen

da sempre tinha quem emprestasse uma char

rete em momento de precisão.

Porém, tudo tem seu tempo. Quando a ho
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ra certa e derradeira chegava – fosse de parente

ou vizinho – as mulheres se juntavam todas pa

ra encomendar a alma do morto. Para boa mor

te e bons caminhos no além, era preciso muita

reza e canto.

– Ficava a noite inteira com o corpo ali, e

rezava, né? Dentro da casa da pessoa que mor

reu. E rezava a incelença.

– O que é incelença?

– Incelença é uma reza que reza pro mor

to... Como que era a incelença? Uma incelença

da Bendita Conceição... Eu esqueci já... Muita

coisa eu esqueci...
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7. Costurando
o presente

Hoje, Dona Geórgia mora a maior parte do

tempo com a filha Lucinda, na Vila Mari

ana, bairro da zona sul de São Paulo. Ao longo

do ano, viaja para passar alguns dias também

nas casas dos outros filhos.

É um dia frio em São Paulo. Dona Geórgia

usa pantufas, calças e blusa de lã. Ela sofre com

as baixas temperaturas. Reclama, mas não per

de a oportunidade de fazer alguma piada ou

metáfora improvável.

— Tá frio, né? — ela diz, encolhendo os

ombros e levantando o dedo indicador. — Se eu

soubesse onde é o buraquinho do frio, ia lá pôr o

dedo pra poder fechar.

Em seu quarto, Dona Geórgia apresenta

alguns de seus objetos. Um portaretrato de Jo
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viano no exército, uma bonequinha que ganhou

de presente, uma caixinha que ganhou de um

dos netos, o guardaroupa bem organizado.

Lucinda quer dar embora algumas peças

de roupa da mãe, por estarem velhas. Mas Dona

Geórgia não deixa: o que Lucinda separa, ela

guarda de volta.

— Eu ponho roupa velha, mas eu também

tô velha! — ela argumenta, rindo. — Ói a gave

tinha. Tá tudo arrumadinho aí.

— Qual sua roupa preferida?

— Pra mim, qualquer roupa serve! Eu po

nho qualquer roupa.

Dona Geórgia é cuidadosa com suas rou

pas. Passa boa parte de seus dias dobrando, ar

rumando, ajustando peças que ficaram muito

largas e costurando botões prestes a cair.

— Roupa pra mim eu faço. Se for fazer, eu

faço.

Ela mostra com orgulho a caixinha em que

guarda suas agulhas e linhas. Trabalha com

“costurinha”, como diz: pregar um botão, aper

tar uma blusa, refazer uma prega. Se os braços

e as pernas doem, as mãos seguem trabalhando
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com precisão. Ela não precisa de ajuda nem pa

ra colocar a linha no buraco da agulha — põe os

óculos, anda até a luminária, aperta o botão pa

ra acendêla e com paciência conduz a ponta da

linha pela minúscula passagem.

Um dos maiores medos dela, hoje, é perder

uma agulha na cama. Isso já aconteceu. Dona

Geórgia mostra como a agulha se escondeu en

tre as folhas do pequeno caderno de orações e

conta suas novas estratégias para não perder

nenhuma. Primeiro, ela sempre conta quantas

agulhas têm — se são quatro e ela está usando

uma, devem restar três guardadas. Assim, não

há risco de não saber quando falte uma, e logo

pode ir procurar. Depois, deixa as agulhas sem

pre com linha para facilitar de não perder e

também de logo achar se for o caso. Para driblar

os olhos cansados, nada como a inteligência.

— Tomo muito cuidado. Eu dou nozinho.

Ponho a linha na agulha, pego duas pontinhas,

dou nozinho nela, daí eu ponho, guardo no car

retel ali. E se perder agulha, por causa da linha

eu acho.

Dona Geórgia relata com orgulho os desa
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fios que enfrentou no universo da costura. O

primeiro foi o proposto pela mãe: costurar a ca

misa do pai para um casamento. Depois, favores

e encomendas de conhecidos, que ela não recu

sava. Tentava sempre fazer o melhor possível.

— Tinha uma vizinha minha que tinha um

menininho. Ela via o Luizinho com um terninho

bonitinho, assim, terninho e calça curta. Ela pe

diu pra mim fazer um pro filho dela. Tinha o

tamanhinho do Luizinho. Oiei bem assim pra

ela e falei: “faço”. Cortei o pano, pus na máqui

na, costurei, ficou igualzinho. Nossa!

— E a senhora cobrou?

— Cobrei. Nem sei quanto, mais. Era bara

tinho.

— Ela ficou contente?

— Ficou. Nossa. Muito contente!

Uma outra vizinha aparecia com lençóis do

hospital onde trabalhava, em Franco da Rocha.

Tecido muito branco, que ela queria transfor

mar em peças de roupa para o filho pequeno. E,

daquele tecido liso, Dona Geórgia fazia blusas e

calças. Dedicavase ao trabalho de desenhar, re

cortar, juntar, finalizar...
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— Ela trazia e falava: “Dona Georgina,

quero que a senhora faça uma roupinha pro Li

velto”, o filho dela. Falei: "posso fazer". Do jeiti

nho que ela pedia, eu fazia. A calça branca, com

o suspensoriozinho, cruzava pra trás... Ficava

bonitinho! Branquinho!

Esse é o universo de Dona Geórgia: o mun

do das tarefas manuais, das coisas físicas, dos

objetos úteis, da paciência. Não é o mundo da

internet, dos aplicativos, dos botões virtuais,

das imagens que passam rapidamente — prati

camente em desespero — pela tela da televisão.

No microondas do apartamento em que

mora, dois adesivos pretos indicam para ela

onde apertar se quiser esquentar um prato de

comida. O método foi criado pela filha Lucinda,

e deu certo.

Já o telefone sem fio... Dona Geórgia ainda

prefere não atender.

— O outro telefone, eu usava. Agora, esse aí

nem o Laerte conseguiu entender.

Antes, era só tirar o fone do gancho e falar.

Para desligar, bastava colocálo de volta na ba

se. O telefone novo tem botões demais, etapas
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demais. Dizem que a vantagem é a mobilidade:

você pode falar ao telefone enquanto anda pela

casa e faz outras coisas. Mas, no mundo de Do

na Geórgia, uma coisa é feita de cada vez: falar

ao telefone é algo que se faz sentado, prestando

atenção.

Lembranças de viola

Joviano se aposentou como ferroviário.

Morreu em 1992, aos 72 anos, vítima de proble

mas de circulação. Anos antes, ele precisou am

putar uma das pernas — consequência do

hábito de fumar. Os filhos moravam por perto e

ajudavam os pais, mas os cuidados do dia a dia

ficavam mesmo com Dona Geórgia.

— Ele ficou bem chateado quando perdeu a

perna. Nossa! O Luizinho ainda arrumou uma

perna mecânica, mas era pesada. Ele andava

um pouquinho com aquela perna, mas não

aguentava, porque ele era miúdo. Aí, andava de

muleta, né?

As lembranças tristes duram pouco tempo.

Logo, Dona Geórgia, olhando algumas fotos,

volta a falar sobre o gosto de Joviano pela músi
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ca. Lucinda, conta ela, era “grudada com o pai”.

Rindo, Dona Geórgia conta que a filha, ainda

pequena, ficou muito triste quando ele vendeu

uma das violas – que a menina, aprendendo a

falar, chamava de “lailai”.

— Ela não queria que ele vendesse. “Ai, por

que o pai vendeu lailai?”. Falei: “o pai vendeu,

mas vai comprar outra!” — conta Dona Geórgia,

em meio a risos. — Ele ia cantar de viola, ela ia

junto. Ele ia trabalhar de pedreiro, ela tava per

to dele. Não largava do pai.

Joviano chegou a tocar em uma rádio e

gravar alguns discos. Às vezes, saía para tocar e

Dona Geórgia pedia para que ele não ficasse fo

ra até tarde. Ele nem sempre atendia ao pedido.

— Quando via, no outro dia de manhã, vi

nha ele chegando. E ele: “Ué! Você não falou pa

ra eu vir cedo? Tô chegando agora.”

— Não ficava brava?

— Não. Que eu já sabia dos colegas dele,

né? Tudo gente direita. Acho que é por isso que a

gente combinava.
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Muito a comemorar

Dona Geórgia diz que sua vida, hoje, é “um

mar de rosas”. Come bem, dorme bem, tem seu

tempo. Não existe correria. Mas a preocupação

com os seus ainda está lá. Ela passa os dias

“pensando muito”: nos filhos, nos netos, nas ir

mãs que moram em Jundiaí. Relembra as festas

de Natal de anos atrás, quando a casa ficava

cheia.

— A gente acha falta, né? Tinha uma pa

nela de pressão assim, ó — ela conta, abrindo os

braços num grande círculo. — Fazia cheinha de

frango! Todo mundo ia comer em casa.

As grandes reuniões de família ainda exis

tem, mas em outros formatos. A mais recente foi

a festa de aniversário de 90 anos de Dona Geór

gia. A família alugou um sítio em Jundiaí e reu

niu cerca de 50 pessoas, entre parentes

próximos e distantes. Tudo foi uma grande sur

presa para ela, que acreditava estar lá só para

passar um fim de semana com os filhos.

Ela parece ainda não acreditar que tudo

aquilo foi feito em celebração a ela.

— Às vezes eu ando na rua e as pessoas fa
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lam: “ai, que gracinha!”. Dizem que eu sou boni

tinha.

Ela olha algumas fotos recentes dela:

— Parece memo. Que lindinha, né? Nessa

idade e querendo ser lindinha!

Tudo bem, Dona Geórgia! A senhora tem

todo o direito.


