
Infância 
 

Quando ouço essa palavra, não importa onde, não importa o contexto, a mesma             

imagem vem à minha cabeça - vó Edi e vô Dito. Meus avós maternos que estiveram presentes                 

em todos os momentos. Passei infância e adolescência na casa deles - fosse jogando bola com                

meu avô no quintal lá pelos 5 anos, jogando conversa fora com minha avó na cozinha aos 15,                  

não há como pensar em memória boa da minha vida até os 18 anos sem pensar neles. 

Talvez minhas melhores memórias sejam das incontáveis noites que dormi na casa            

deles, no bairro do Imirim e ficávamos até tarde da noite vendo televisão, só nós três, a                 

televisão e o barulho ocasional de pessoas e carros passando na rua. Até hoje posso ouvir                

meu avô me falando “já tá tarde, você precisa dormir” e minha avó mandando ele “parar de                 

ser chato”. Mais de dez anos se passaram e ainda lembro a ordem exata em que ficávamos                 

nos sofás - minha avó em um canto do sofá da parede com o crochê na mão e eu deitada no                     

colo dela, meu avô no sofá de frente para a TV e fazendo massagem nos pés da minha vó. A                    

TV estava ligada sempre em canais como Disney Channel e Nickelodeon nos primeiros anos,              

mas com o tempo passou a ser Globo, Sony, Warner, qualquer coisa que nos desse motivos                

para ficar conversando (e muitas vezes julgando as ações dos personagens) até o sono não               

deixar mais.  

Tem pouco mais de um ano que perdemos minha avó e apenas alguns meses que meu                

avô foi ao encontro dela. A saudade parece que só aumenta a cada dia, mas são esses                 

momentos, guardados na cabeça e principalmente no coração que me lembram que eles ainda              

estão comigo de um jeito ou de outro. Tantos anos vendo séries junto a eles, nunca me passou                  

pela cabeça que eles poderiam não estar aqui para acompanhar a “próxima temporada” da              

minha vida. Mas a cada vez que me permito analisar todos esses anos passados na constante                

companhia dos meus dois maiores exemplos, mais traços, gostos e influências deles eu             

percebo em mim. O tempo pode ter passado, minha realidade pode ter mudado, mas sempre               

que eu estiver deitada em frente a uma TV, vou lembrar desses momentos e continuar               

pensando “como queria vocês aqui vendo essa nova temporada comigo”. 


