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Nome: Ivonira Julieta da Silva. 
Local de nascimento: Ribeirão da Ilha – Florianópolis-SC   Ano: 1942. 

Idade na ocasião da entrevista: 76 anos. 

Data da entrevista: 30/10/2018. 

Local da entrevista: Residência da entrevistada, na Freguesia do Ribeirão da Ilha. 

Equipe: Tati Costa (Entrevista e Som Direto); Daniel Choma (Entrevista e Câmera). 

Projeto de origem: Armação Foto Sensível. Acervo: Câmara Clara. 

 

TEMA Descrição 

INFÂNCIA Brincadeiras de fazer comida em grupo de meninas, que ela chama 
de cozinhado, cada uma das amigas levava ingredientes como feijão 
e legumes e numa fogueira improvisavam a comida. Na escola havia 
uma horta que as próprias crianças ajudavam a cultivar, era partir dali 
onde eram retirados os ingredientes para a merenda. 

ATIVIDADES LABORAIS Além da renda, também trabalhava apanhando café na região do 
Ribeirão da Ilha. Trabalhava em engenhos de farinha raspando 
mandioca em troca de receber os produtos como farinha e beiju. 
Menciona engenho de cana de açúcar no Sertão do Ribeirão da Ilha, 
onde se fazia cachaça, açúcar e vinagre. Trabalhou também como 
doméstica em várias casas do Ribeirão da Ilha. 

SABERES DA CULTURA MUSICAL mãe cantava ratoeira quando colhia café e também participava 
cantando em Ternos de Reis. Ivonira possui uma pasta com ratoeiras 
do grupo Coral que participa e canta algumas cantigas dali. Comenta 
sobre práticas de serenatas pelo bairro em noites de lua cheia. 

FESTIVIDADES E EVENTOS DE 

SOCIABILIDADE 
Antes dos clubes o costume eram bailes nas casas após as 
procissões e festas como Festa de Nossa Senhora da Lapa, festa de 
Nossa Senhora do Rosário e festas juninas. Comenta também sobre 
o período de haver clube dos brancos e clube dos pretos. Conta 
sobre bailes de carnaval feitos nas casas e festejo do carnaval pelas 
ruas do bairro. Comenta sobre reuniões de meninas em roda para 
cantar ratoeiras. Atualmente participa do grupo de idosos do 
Ribeirão, onde fazem reuniões, passeios e viagens. 

PRÁTICAS DE ESPIRITUALIDADE A mãe benzia e trabalhou com tio Adão, curandeiro tradicional na 
região. Ivonira frequenta igreja católica, foi filha de Maria e comenta 
sobre os tapetes em celebração a Corpus Chiristi, decorando as 
ruas do Ribeirão da Ilha. 

SABERES DA CULTURA ORAL E PRÁTICAS 

DE SAÚDE 
Sem registro. 

CULTURA ALIMENTAR Peixes, aipim, batata doce, farinha de mandioca e beiju, pirão de 
água e pirão de feijão. 

MEIOS DE TRANSPORTE E 

DESLOCAMENTO 
Sem registro. 



FORMAÇÃO ESCOLAR Estudou no Ribeirão da Ilha mesmo, até terceira série primária. 
Comenta sobre a dificuldade de transporte e custos para poder dar 
continuidade aos estudos no centro de Florianópolis, que era o único 
local que possuía escolas depois da quarta-série. 

RELAÇÕES COM MEIO AMBIENTE Sem registro. 

CULTURA MATERIAL Com a dificuldade financeira que não permitia comprar nem o 
caderno para estudar, a mãe confeccionava artesanalmente com 
folhas de papel almaço costuradas com linha e agulha. Em casa, 
usavam sacas para fazer pano de prato, potes de barro para 
carregar água da nascente por não haver água encanada, fogão à 
lenha. Para se alimentar a família toda se sentava em esteiras no 
chão e comiam em um alguidar. Menciona o saber fazer de artefatos 
artesanais como balaios, redes de pesca, tarrafas. 

RENDA DE BILRO 

RELAÇÃO COM A RENDA DE BILRO Faz renda atualmente, vende no bairro e também para sua prima 
que comercializa. 

APRENDIZADO DA RENDA DE BILRO 

(IDADE, COM QUEM APRENDEU) 
Aprendeu a fazer renda com a mãe, aos sete anos de idade.   

PERÍODO DA VIDA EM QUE FEZ OU FAZ 

RENDA DE BILRO 
Toda a vida. 

ORIGEM, GUARDA, TROCAS E UTILIZAÇÃO 

DOS PIQUES E DESENHOS  
(SE UTILIZA TÉCNICA DE XEROX DA PEÇA 

OU PIQUES ORIGINAIS): 

Sem registro. 

ORIGEM E HISTÓRIAS DOS BILROS E DA 

ALMOFADA, COMO SÃO FEITOS NO 

PRESENTE E NO PASSADO: 

Sem registro. 

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, LINHAS, 
ALFINETES, ETC. 

Sem registro. 

VALOR E FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO Conta sobre a prática de fazer renda e entregar para uma senhora 
que era vizinha e fazia a comercialização. Comenta que juntavam 
cerca de cinco peças para entregar, ou trabalhavam em uma peça 
maior, como as toalhas de mesa, que eram feitas em vários pedaços 
e unidas com costura. 

QUALIDADES DO SABER FAZER Sem registro. 

USOS NO PASSADO E NO PRESENTE E 

MOTIVAÇÕES PARA FAZER RENDA DE 

BILRO NO PASSADO E NA ATUALIDADE 

Fonte de proventos. 

EXPERIÊNCIAS E CIRCUITOS CULTURAIS 

COMO RENDEIRAS 
Não costumava fazer renda em grupo. 

TRANSMISSÃO GERACIONAL E 

EXPECTATIVA FUTURA: 
Somente uma sobrinha aprendeu com ela, porque ela insistiu muito! 
A filha não se interessou em aprender. 
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