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ERRATA 

 

PIOLA, Maria Apparecida Gomes. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. A 
Sobrecarga de Funções Femininas. Uma Questão de Gênero. Doutorado em Psicologia 
Clínica. 2012. 165 f. – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 
18 13 é reabilitado Em é reabilitado em 
24 23 anão ser a não ser 
25 04 leva-nos levam-nos 
29 24 1982 2009 
30 07 humanas (2009, p.306) humanas.” (GERGEN, 2009b, p. 306) 
31 04 GERGEN (1994) GERGEN (1997) 
31 08 GERGEN (1994) GERGEN (1997) 
31 17 derivas-se deriva-se 
31 25 (1999) (1979) 
36 24 transformação transformação”. (ANDERSON, 2009, p. 178) 
40 17 refletividade reflexividade 
40 25 assim por diante.” assim por diante. (GIDDENS, 2002) 
41 21 ciclo viral ciclo vital 
46 16 sujeito, Dando sujeito, dando 
49 01 parte familiar ‘pater familias’ 
50 01 Berna Berta 
56 28 o que será? o que será? (CHICO BUARQUE, 1975)
57 02 s/d 1990 
57 27 da pela 
57 31 e é 
58 06 discuti discute 
58 09 reflexão a reflexão 
58 17 e posso é posto 
58 33 fritas feitas 
58 33 conjuntamente realizada conjuntamente 
64 07 permanece permanecem 
83 03 lar”. lar”. (p. 176) 
83 26 ficaram em paz, ficaram em paz. 
83 26 outras Outras 
84 20 recebem recebe 
84 20 constroem constrói-se 
85 13 ‘matrona’ (a mãe) Mais atrás 

iam as armas  
‘matrona’ (a mãe). Mais atrás iam as 

amas   
88 11 brasileira brasileira Cristina Bruchini 



89 06 ultimas últimas 
89 09 com produção com produção com produção 
90 07 MARTIN, 1984) (MARTIN, 1984) 
92 17 falta a construção falta da construção 
97 31 obter para as histórias obter as histórias 
98 14 essas formas de narrar organiza essas formas de narrar organizam 
98 27 (BRUNER, 1998) (BRUNER, 1997) 
105 20 capítulo 7 capítulo 6 
116 04 suporto suporte 
119 19 Você sabem Você sabe 
121 06 história da humanidade” história da humanidade. (p. 27) 
121 13 religiosos”. religiosos.” (p. 27) 
126 23 a questão da menstruação, a questão da menstruação; 
126 25 filosofa filósofa 
128 19 as dificuldades há dificuldades 
128 20 são as mães São as mães 
129 19 s os 
134 21 u ou 
135 24 Pode mos Podemos 
142 10 expressa expressam 
147 24 proporcionou me proporcionou-me 
147 24 contpinuio contínuo 
147 25 realção relação 
147 27 novas formas de novas formas de novas formas 
147 28 ás às 
147 28 realiodades realidades 
147 29 Querstionei-me Questionei-me 
148 12 der de 
148 19 Talvez seja esso Talvez seja esse 
155 16 2009 2009b 
157 25 p. 51-65. p. 223-238. 
160 06 SANTOS, Laurentino dos SANTOS, João Laurentino dos 
161 24  ÁLBUM DE MÚSICA 
161 25  O que Será. Letra/Música: Chico 

Buarque. Álbum: Meus caros amigos. 
Universal Music, 1975 
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Sobrecarga de trabalho 

 
 
 
 
 
Número de horas 
trabalhadas nos empregos 

 

Participantes: 
Fernanda     48 horas semanais 
Gabriela      40 horas semanais 
Lohaine      48 horas semanais 
Taís            48 horas semanais 
                  ---------------------- 
Total –     184 horas semanais 
Média        46 horas semanais 
 
Concluindo depois dos cálculos feitos vocês trabalham 
46 horas semanais realizando os trabalhos nos empregos. 
 

 
 
 
Trabalha-se nos empregos o mesmo tanto 
que os homens. A recompensa por 
trabalhar não é igual a dos homens. Os 
homens ganham mais do que nós 
mulheres. Por isso não há tempo para 
tomar uma ‘cerva’, um sorvete na praça. 

 
 
 
 
 
Ajuda de familiares nos 
afazeres domésticos 

 

Participantes: 
Fernanda 5 horas semanais por parte do filho mais velho 
Gabriela  5 horas semanais por parte do companheiro 
Lohaine   3 horas semanais por parte de todos os filhos 
Taís          8 horas semanais por parte do marido 
                -------------------------------------------------------- 
Total –   21 horas semanais 
Média-     5 horas semanais 
 
Concluindo depois dos cálculos feitos 5 horas semanais 
de atividades de ajuda nos afazeres domésticos. 
 

 
 
 
 
Estamos repetindo o que nossas mães 
fizeram: só ensinamos às mulheres a 
trabalhar nos afazeres domésticos e os 
homens ficam “numa boa”. 

 
 
 
Ataque de nervos 

 
 
 
Características 

 

Falta dinheiro; 
Acontecimentos inesperados; 
Cansaço; 
Acontecimentos difíceis de serem resolvidos; 
Excesso de trabalho; 
Os familiares não conseguem realizar os afazeres 
domésticos sem a presença delas. 
 

 
 
Somos desvalorizadas; 
Não recebemos agradecimento pelo que 
fazemos; 
Ficamos sem tempo livre; 
Serviço repetitivo. 
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1.1  Entrevista 1 

 

Dados de Identificação: 

Nome Fictício- FERNANDA 

Idade- 43 anos (em 06/10/ 2010) 

Estado civil- Solteira 

Profissão- Supervisora de produção de peças eletrônicas 

Filhos- 2 filhos do sexo masculino 

 

Transcrição da Entrevista 

 

Significados das abreviações: E- Entrevistadora; F(Fernanda)- participante. 

 

E- De acordo com o encontro que tivemos em 24 de setembro de 2010, você está 

participando de uma pesquisa para a tese de doutorado que estou fazendo. Ela tem por 

objetivo compreender como foi construída a sua relação com seus pais, familiares, as 

experiências de vida na cultura. Muito obrigada por aceitar o convite e ter assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido naquela reunião. Como já conversamos, 

não poderemos identificar os nomes das pessoas sobre as quais falaremos e nem vamos 

dar referências sobre nomes de cidades. 

E- Qual a data completa de seu nascimento? 

F- 17 de janeiro de 1967. Tenho 43 anos. 

E- Qual sua escolaridade? 

F- Tenho até o segundo grau completo. 

E- Você trabalha? 

F- Eu trabalho na Eletrônica. 

E- Como é esse trabalho? Você poderia explicar? 

F- Você monta peças para poços artesianos. Sabe estas placas de circuito interno? Então 

a gente monta, faz a embalagem, então faz tudo até finalizar o produto. Desde a chegada 

da mercadoria, eu confiro, guardo, separo, distribuo, dou para as meninas que também 

trabalham lá, e elas vão pondo nas carcaças, fecho de novo, faz a embalagem e manda 

para o cliente. 

E- Este lugar onde você trabalha é grande, espaçoso? 

F- É bem grande. 
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E- E você supervisiona tudo? 

F- Sim, dentro da produção, sim. 

E- Você é quem faz a supervisão? 

F- É. 

E- Dá para você dizer quanto ganha? 

F- Pouco. Um salário e meio. Não dá pra nada. 

E- Você é registrada? 

F- Sim. 

E- Em carteira? 

F- Sim. 

E- Você tem uma religião? Pode dizer qual? 

F- Católica. 

E- Você pratica? 

F- Sim. Vou à missa, canto no coral, participo de atividades da minha capela e ajudo 

sempre que posso. Faço meus filhos também participarem. Acho muito importante a 

religião. 

E- O que tem a religião de importante? 

F- Ela dá apoio e faz a pessoa acreditar e dar segurança para a pessoa. 

E- A casa onde você mora é própria? 

F- Não. Alugada. A casa onde eu moro é do meu ex-marido. 

E- Do que é a construção? 

F- De alvenaria, tijolo. 

E- Qual é o seu estado civil? 

F- Primeiro eu fui amigada, não casei na igreja e nem no cartório. Depois me juntei e 

separei, mas de outro. 

E- Seus ex-companheiros pagam pensão alimentícia para os filhos? 

F-Paga. Somente o segundo paga e fez espontaneamente. Eu não forcei nada . 

E- Quer comentar alguma coisa sobre isso tudo que falamos até agora? 

F- Não, quem decidiu pagar a pensão foi ele mesmo. 

E- Então, você continua solteira. 

F- Sim, solteira... Mãe solteira de dois. 

E- Como aconteceu? 
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F- Falei com ele e ele não resolveu nada e desapareceu de vez. Ele era casado. Então, 

sou mãe solteira, porque tive dois maridos mas não me casei com nenhum deles no 

papel e nem na igreja. 

E- Com o primeiro, você teve quantos filhos? 

F- Tive um só também que vai completar 17 anos, agora, neste mês. Quando eu me 

envolvi com o pai eu tinha de 24 para 25 anos de idade. Eu o conheci num barzinho, 

daqui mesmo, mas não existe mais. O pessoal se reunia lá, né. Eu conheci ele por 

intermédio de amigas minhas que trabalhavam numa Cooperativa, porque ele era 

vendedor dessa Cooperativa. A gente se conheceu, se relacionou e depois eu engravidei 

e ele desapareceu, até que eu, com sete meses, consegui achar ele. E aí ele disse que 

estava separado da mulher dele. Hoje, ele mora em outra cidade. Caí como patinha. Ele 

me disse que estava separado da mulher. Fui uma boba. Acreditei nele, só que aí ele 

voltou com a mulher dele. Mas quando eu namorei ele, ele falou que estava separado e 

eu falei com a irmã dele e ela disse que ele estava mesmo separado da mulher. Depois, 

fiquei com o segundo companheiro por cinco anos. 

E- Fiquei curiosa: você usou a expressão: boba, cai feito pata. O que leva você a pensar 

isso de você? 

F- Ah... eu não era uma adolescente, nem criança. Eu tinha que perceber que o “cara” só 

queria farra, mas... sabe... Eu cai num logro, num engano. Ele era casado, mas, assim..., 

estava separado. Eu não achava que ia engravidar.Tanto que escondi a gravidez por sete 

meses e minha família só ficou sabendo quando estava para nascer a criança, uma 

semana antes. Não, não queria ficar grávida, aconteceu. 

E- Vocês usavam camisinha, preservativo? 

P-Não. Foi num minuto de bobeira. Foi total descuido mesmo. Vou fazer 44 anos e não 

foi imaturidade, foi descuido, mesmo. 

E- E o segundo companheiro? 

F-Ele era separado, mas a gente ficou junto antes, a gente foi namorados e aí a gente foi 

morar juntos. Na verdade a gente já se conhecia antes, a gente se namorou na escola 

quando eu tinha 14 anos e aí eu terminei com ele. Ele não gostou muito e eu acho que 

ele ficou com isso na cabeça. Ele se casou, teve filhos com outra, mas ele durante 20 

anos sabia tudo o que eu fazia. Aí a gente se encontrou de novo, os dois separados e aí 

fomos morar juntos. Depois de 20 anos do namoro que a gente teve. Mas eu não era 

apaixonada por ele, eu só gostava dele. Na realidade eu acho que eu nunca fui 

apaixonada por ninguém. Eu acho que nunca fui ‘louca ‘ por ninguém. Meus namoros 
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sempre foram super tranquilos. Nunca fui dando de ir atrás de ninguém. Nada de 

ciúmes. Olha, quando ficava muito sério eu terminava. Eu tive um namorado que 

quando soube que eu ia ter o meu primeiro filho queria me assumir, mas eu não quis. 

E- E você não gostava desse? 

F- Na época até eu gostava dele, mas como ele era muito ‘galinha‘, não podia ver um 

rabo de saia. Até que como pai ele seria ótimo, ele adorava criança, mas não deu certo 

porque eu também não quis. Quando começo a me sentir envolvida eu me afasto das 

pessoas. 

E- E o segundo filho, como foi? 

F- Também veio sem esperar. Não tava com intenção de engravidar de novo. O primeiro 

filho já estava grande com quase oito anos de idade, aí aconteceu também, porque na 

realidade eu não podia tomar nenhum medicamento. Tentei tudo de anticoncepcional e 

com todos eu passava mal. Até injeção eu tomava. Então eu não tomava e era só na 

precaução mesmo.Tentei todas as marcas de injeção, passava mal e aí era só na 

prevenção mesmo. Às vezes usava camisinha, ás vezes tabelinha. Com este eu fiquei 

uns sete anos. 

E- Qual é a idade do seu segundo filho? 

F- Ele tem 8 anos. 

E- Qual a ajuda que você recebe da escola, da creche? 

F- Nossa... a creche foi meu braço direito. Até então, antes dele vir para a creche, meu 

segundo filho ficou a base de babá e a educação dele ficou por conta dela. A 

alimentação dele ficou na base de leite e de bolacha e quando ele veio para creche ele só 

tomava suco, ele tinha nojo da comida. Para a babá era mais fácil dar mamadeira, 

bolacha e pão. Quando ele veio para creche com 4 anos para 5 anos ele tinha nojo de 

comida era só bobeira que ele gostava de comer. Até hoje comer arroz, feijão, ele come, 

mas muito obrigado. Come bem quando é frango com creme de leite e come e chega a 

repetir ,mas o resto ele deixa de lado até hoje. 

E- E como a creche resolveu a questão? 

F- Foi difícil, no começo. Inicialmente o pessoal não exigia dele comer tudo, só um 

pouquinho,mas aos poucos foi comendo mais. Foi graças à creche que ele se 

desenvolveu mais. 

E- Com o primeiro filho foi assim também? 

F- Não, ele ficou com minha mãe e ele dá total carinho, atenção para ele Minha mãe 

mora aqui e praticamente foi ele quem o criou .Ele hoje está com 17 anos. 
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E- Ele está no Ensino Médio, ele estuda? 

F- Ele está no terceiro ano do Ensino Médio, ele estuda no SESI à tarde, e no CEI, à 

noite. Ele quer prestar vestibular ele quer fazer a Barro Branco. 

E- O que é a Barro Branco? 

F- É uma Escola que tem em São Paulo. Mas é a elite da elite e você tem que ser crânio, 

você para fazer entrevista tem que ir de terno e gravata. Um tio da parte do pai dele 

passou no Barro Branco. 

E- Recebeu influência do lado do pai? 

F- Não, tanto é que agora que ele está pensando seriamente porque ele já vem com esta 

idéia de ser advogado, ele diz que a área que ele quer atuar, mas vamos ver. Ele só tem 

17 anos e às vezes ainda muda. Eu estou fazendo o possível para ajudar. Agora ele 

entrou com pedido de bolsa para conseguir inglês e a assistência social vai marcar uma 

visita pela prefeitura. Não é mole pagar cursinho é muito caro. Ele tem muitos cursinhos 

no SENAI ele fez administração, ele se formou em informática, ele é bem inteligente e 

também muito esforçado. Mas ele não só estuda, ele também namora. Faz 4 meses que 

ele ta namorando fixo, porque se for contar ele teve várias. Com essa ele quer colocar 

aliança de compromisso. Com ele é tudo assim, ele quer tudo certinho ele é muito 

responsável. Ele conversa com o pai dela numa boa. 

E- Voltando a  conversar sobre o apoio. Como você vê o apoio das escolas? 

F- Bem, na creche só ficou o segundo filho porque o mais velho nunca precisou de 

creche porque minha mãe quem o criou. O primeiro ficou, neste ano, de manhã na 

creche e à tarde na escola do município. Só que agora ele fica menos na creche porque 

ele está com reforço com professora particular sabe? 

E- Como? 

F- Porque ele não consegue acompanhar. Matemática ele é ótimo, pega fácil, mas 

português para ele escrever ele não consegue concentrar. Desenhar ele desenha muito 

bem. O problema dele é só concentração. Em português, ele não consegue ler e nem 

escrever. Ele copia, na realidade. Ele é copista. Ele copia o que é preciso, mas ele não lê 

e nem forma as frases. Se mandar ele copiar da lousa ele copia, se perguntar para ele o 

que ele está escrevendo ele não sabe. Então é por isso que ele entrou com professora 

particular. 

E- E quem paga? 

F-Metade o pai dele, metade sou eu. 

E- E você tem ajuda de parentes? 
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F- Eu tenho minha irmã mais que sempre me ajudou. Ela com o marido são padrinhos 

do primeiro filho, sempre que precisei, eles ajudaram, se ele está precisando de uma 

roupa eles vão lá e compram. No aniversário do primeiro eles deram de presente R$ 

150,00 e para o primeiro filho eles deram R$ 20,00. Aí ele foi lá e comprou um 

Playstation e ele ficou todo feliz. Mas esse tio é assim. Ele deu um computador usado 

para o segundo filho e eu penso que, na realidade, ele é mais pai dele do que o próprio 

pai. Preocupa-se com a educação dele, pergunta como eles estão os meus dois filhos, 

coisa que os pais verdadeiros não se importam muito em fazer. 

E- Então cabe a pergunta: tem ajuda dos ex- companheiros? 

F- Não. Sob protesto, o primeiro filho teve que fazer DNA. O DNA saiu e, quando o 

primeiro filho nasceu o próprio cartório é que procurou o pai e o processo correu 

durante 3 anos Mas aí minha mãe teve  um derrame, eu tinha que ficar com ela e eu não 

poderia ir para São Paulo, e aí eu cancelei o processo e quando foi em 2008 meu filho 

exigiu que reabrisse o processo. Eu vou abrir o processo no dia em que você pedir, eu 

disse para ele, porque até então ficava falando tem que correr atrás, tem que correr atrás 

e eu falei para ele ter que pedir e aí ele pediu e em setembro veio o resultado e aí o pai 

veio aqui ficou uns dois meses enchendo a cabeça do filho dizendo que ele iria conhecer 

os irmãos dele e tal coisa. Aí eu falei para meu filho não se empolgar, tal coisa. Quando 

saiu a comprovação do DNA, o pai saiu, não veio mais. Eu sei que ele está com 

desculpas porque sabe que tem que ajudar. Isso é sem-vergonhice. Ele trabalha como 

vendedor ainda, eu acho que, na realidade, eu não cheguei a cortar com ele porque ficou 

de a gente conversar e ele disse que vinha, vinha, ficou de vir e não veio. Levou o filho 

para conhecer os irmãos e ficou somente nisso. Fica telefonando dizendo que não vem 

porque tá doente,.porque aconteceu isso, porque  aconteceu aquilo Ele ligou para o filho 

e eu disse que queria falar com ele , mas ele não retornou porque eu queria falar com ele 

para saber como ia ficar .Ele  não deu bom dia  e nem perguntou como eu estava e nem 

perguntou como o filho estava.Ele é como eu falei. Ele é ele, e só ele. Agora preciso 

esperar um pouco, pois não sei como vai ficar. O pai do segundo, ele busca o filho e fica 

com ele até 6 horas da tarde e leva ele para a oficina dele. Aí eu saio do trabalho e vou 

para casa e o pai leva ele para a minha casa. 

E- Você disse que o primeiro filho foi conhecer os irmãos do outro casamento. 

F- Foi e meu filho disse que a mulher, aparentemente, tratou bem ele. Pra falar a 

verdade foi o jeito que o pai achou, porque ele sumiu né. Mas não ligaram mais, nem no 

aniversário do filho. Ninguém apareceu e nem ligaram. 
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E- Ele tem quantos outros filhos? 

F-Ele tem mais dois, mas já são moços, ainda não se casaram. Ele tem mais de 20 anos 

Hoje ele nem vive comigo e nem com a mãe dos mais velhos, ele tem namorada nova. 

E- Você tem outros tipos de ajuda? 

F- Meu pai já é falecido, minha mãe já tem idade. Minha mãe já está com 72 anos, mas 

é assim ela com os cachorros dela. Às vezes, ela olha minha casa, mas se eu não ligar, 

telefonar para ela, ela não liga. 

E- E como é quando vocês se encontram? 

F – Eu... ele... assim... agora a gente se dá melhor do que quanto estava junto. A gente 

brigava de nem mais se olhar na cara um do outro. Agora, a gente conversa... mas é 

assim... é melhor agora do que antes. Porque ele era uma pessoa muito ciumenta. Ele 

dizia, decidia e a gente tinha que  obedecer. Hoje, não. 

E- Como ele mostrava os ciúmes dele? 

F- Ele fechava a cara, não conversava comigo e vivia imaginando ‘coisas‘ de traição. 

Nunca vi um homem imaginar tanto. Imagine que uma noite ele me deu um soco no 

rosto porque achou que eu estava traindo ele (riu). Era assim: eu grávida, não podia sair 

na rua, ele pirava, porque quem ia olhar para uma mulher gorda porque eu fiquei 

imensa, mas era assim uma coisa meio estranha. 

E- E dos vizinhos, você tem ajuda? 

F- Não, nem de um lado, nem do outro, às vezes um bom dia. Na realidade, minha vida 

é muito corrida. Saio, vou trabalhar, venho faço o almoço, dou almoço para o Lucas vou 

trabalhar. Minha vida é assim o tempo todo. 

E- E aos sábados e aos domingos? 

F- Sábados e domingos, eu não trabalho fora, mas eu trabalho em casa. Aos sábados 

saio: vou pagar as contas, comprar o necessário, fazer limpeza  da casa. 

E- Durante a semana, como é seu horário? 

F- Saio de casa 7 e 15, deixo o Luizinho aqui na creche e vou para o trabalho. Volto na 

hora do almoço, faço o almoço para o Lucas e aí eu almoço, fico um pouquinho em casa 

e vou ao serviço. Eu tenho 1 hora e meia para o almoço e quando o Luizinho está em 

casa eu dou almoço para ele e o levo para a escola e aí vou trabalhar e volto às 6 horas 

da tarde. Durante a semana eu uso um dia para limpar toda a casa e a calçada; uso um 

dia para lavar roupa e passá-las; um outro para fazer compras para casa – comida, 

material de limpeza. Todos os dias eu levo o filho mais novo para a creche e vai 

trabalhar na empresa. Ao meio dia, eu vou para casa e faço o almoço. Tenho ajuda do 
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filho mais velho para deixar os utensílios usados em ordem: limpos e guardados em 

seus devidos lugares. À noite torno fazer o mesmo e não tenho ajuda de ninguém 

porque meu filho mais velho está na escola. Uma vez por semana limpo toda a casa, 

varre a frente de minha casa; lavo toda a roupa e passo-as com o ferro elétrico e as 

guardo em seus devidos lugares. Todos os dias, deixo o lixo em sacos plásticos e os 

coloco para os coletores pegarem; o filho mais velho arruma  sua própria sua cama.mas 

o filho mais novo e a minha cama, ai... sou eu  mesma quem arruma. Aos domingos 

faço a comida em minha casa e limpo tudo e guarda em seus devidos lugares. Quando 

vou dormir estou super cansada.  

E- Quantas horas você acha que trabalha dentro de sua casa? 

F- Acredito que juntando tudo, trabalho dentro de sua casa, fazendo os trabalhos 

domésticos, umas 30 horas semanais. 

E- E no trabalho você disse que supervisiona os outros? 

F- Não só porque eu faço junto. 

E- Há alguma atividade que você faça de vez em quando? 

F- Não, isso eu faço todos os dias. 

E- E em casa, após as 6 horas? 

F- (Ri) Aí eu vou trabalhar de novo. Fazer janta, lavar louça, limpar casa, organizar, 

lavar ( ri ). Tudo isso. 

E- E qual é a atividade em que você mais trabalha em sua casa? 

F- Na verdade, é conforme o dia. O dia que mais trabalho é aos sábados porque, além de 

deixar para fazer compras e pagar as contas, é quando eu dou uma boa geral e limpo e 

lavo toda a roupa que ficou suja durante a semana. 

E- Você tem ajuda dos meninos? 

F- Às vezes eles ajudam. 

E- Quem ajuda mais? 

F-O primeiro filho. O segundo fica ‘enrolando’, mas eu faço ele guardar os brinquedos 

que encontro espalhados pela casa. O primeiro quando está em casa ele ajuda a lavar a 

louça. Mas na realidade, ninguém pára em casa. É bem corrido. 

E – E então não tem ajuda de nenhuma outra pessoa? 

P- Não. Eu faço tudo: matrícula em escola, vou às reuniões, médico, tudo eu corro 

sozinha. 

E – E desde quando você trabalha não só neste serviço? 

F – Eu trabalho desde os 12 anos. Comecei trabalhando só aos sábados em 1979. 
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E- E você pode falar o que sua mãe falava dos tempos dela de casa? 

F- Minha mãe sempre foi muito depressiva e então eu não sei se o que ela conta é 

porque ela vê a vida preta ou não. Mas ela falava  que tudo era difícil. Não tinha estrada 

boa. Tudo era de terra. O Correio não funcionava direito. Demorava para chegar cartas. 

E sabe ela falava que só tinha jeito de trabalhar na roça, principalmente de café. 

E- E de seu pai, o que você lembra dele que seja interessante contar? 

F- Meu pai me ensinou fazer de tudo um pouco. Ele deixava mexer no caminhão dele. 

Eu sei consertar muitas peças porque ele me ensinava. Ele dizia que a vida não era fácil 

pra ninguém e que precisava arrumar logo um trabalho. Que eu precisava estudar para 

ser gente. No tempo dele não tinha escola em todo lugar. Ele precisava trabalhar e aí 

aprendeu guiar caminhão. 

E- Você nasceu onde? 

F- Eu nasci aqui, só que meu pai era caminhoneiro e vivia viajando e a gente mudava 

muito. Um tempo ficava em Garça, outro em São Paulo. Aí, numa dessa, a gente foi 

para o Guarujá e ficamos morando lá 8 meses, aí, meu pai sofreu um acidente e morreu. 

Ele caiu com o caminhão da ponte e minha mãe ficou com 4 filhos pequenos e isso foi 

em 79. Aí a gente veio embora para Garça. 

E- Como foi o acidente? 

F- Bem, o que falam é que ele havia mandado consertar a barra de direção e, acho que a 

barra não foi bem arrumada e caiu bem na ponte e ele ficou sem direção, para não bater 

nos outros carros ele desviou e caiu da ponte e bateu na ponta do rio, se ele tivesse caído 

dentro do rio ele poderia até ser salvo, mas caiu na ponta bem do lado dele porque o 

lado ficou todo amassado. 

E- Que idade você tinha? 

F- Eu tinha acabado de completar 11anos. Nós somos três e eu sou a mais nova das 

meninas. Somos três mulheres e um homem. A mais velha é a que me ajuda, depois tem 

a do meio. 

E – E esta que te ajuda tem filhos? 

F- Não, quer dizer teve uma filha mas veio a falecer com 8 meses de púrpura. Ela tinha 

hemorragia na pele e tinha que fazer transplante, e ela nasceu com deficiência no braço, 

a mãozinha dela vinha até aqui (no antebraço). Depois ela engravidou mais duas vezes, 

mas ela teve que abortar. Um aborto foi espontâneo e o outro o médico aconselhou o 

aborto porque o feto foi mal gerado e seria outro sofrimento para ela. Era diz que não 

era para ela ter. 
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E – Que idade ela tinha? 

F- Uns 30 anos. Eu hoje estou com 43 anos, ela vai fazer 45 anos e a outra vai fazer 42 e 

eu 43, é porque a gente todas é pertinho uma da outra. 

E- A segunda é casada? 

F- É casada e separada. Aliás, todas nós estamos separadas hoje. A mais velha acabou 

de separar esta semana. Aconteceu muita tragédia na vida deles, ele entrou em 

depressão e agora separado ele foi para Rio de Janeiro porque arrumou um emprego, ele 

mexe com construção. 

E- E ela? 

F- Ela era vendedora. Voltou a trabalhar depois que se separou. 

E- Onde mora? 

F- Ela mora em Campinas e a do meio, também. 

E- Esta segunda irmã tem filhos? 

F- Tem três; um homem, um mulher, um homem. Estão na idade de 20 anos, mais ou 

menos. 

E- Eles estudam? 

F- A menina vai prestar vestibular e os meninos pararam de estudar para trabalhar. 

E – E depois de você? 

F- Tem uns irmãos casado. É casado há cinco anos, mas não tem filhos. Trabalha numa 

madeireira. Ele fez administração. Ele tem duas faculdades, uma licenciatura. Na 

realidade, ele foi o único que conseguiu estudar. Ele e a mulher dele se ajudam bastante. 

Ela trabalha como bióloga e é formada em direito também. A família dela é formada em 

Direito, tem juiz, o pai é advogado. Eu acho que também o primeiro filho tirou daí u 

exemplo, não sei. O segundo filho gosta de sonhar e o primeiro já é mais voltado para 

coisas sérias. 

E- Você está satisfeita em seu trabalho? 

F- Ah eu estou é tranqüilo... eu não me mato de trabalhar, não ganho muito, mas dá para 

cuidar dos meus filhos, não preciso ficar desesperada, sábado estou em casa. Para criar 

meus filhos eu acho que é bom e está dentro daquilo que eu preciso. Mas eu penso em 

ter outro. 

E- Você pensa em voltar a estudar? 

F- Eu agora tenho internet em casa e eu estou fazendo curso pela internet, agora mesmo 

faço do SEBRAE. 

E- Que cursos é esse? 
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F- É gratuito e à distância, Fiz o cadastro, escolhi o curso e faço demora uns trinta dias. 

Tem prazo para começar e prazo para terminar. Tem o de inglês que você faz quando 

você pode; também dá certificado e tem o da fundação BRADESCO, no Bradesco eu 

faço a parte de computação né... e é gratuito também. Você vai fazendo, tem a prova e 

tem que acertar uma porcentagem de perguntas para receber o certificado. 

E- E assim você vai aprendendo. 

F- È, atualmente eu não posso sair de casa, então vou aprendendo, a gente não pode 

ficar parada. Eu andei aprendendo a mexer no MSN, eu não gosto e eu não sou muito de 

ficar conversando, mas estou aprendendo para falar com meu filho com a namorada 

dele. 

E- Então você está descobrindo a Internet? 

F- E eu procuro coisas boas nela. 

E- E o que você faz para se divertir? 

P-Nada, nada, mas gostaria. Adoro dançar. Até se tivesse dança de salão eu iria 

aprender. Seria uma boa. Eu gosto de sair, gosto de teatro. Mas não tenho tempo. 

E- Você poderia me falar um pouco da família de seus pais? 

F- Eles se casaram quando? 

F- Minha irmã vai fazer 45 anos e ela nasceu logo depois de um ano deles terem se 

casado. Então eles se casaram por volta de 1955. Ficaram juntos mais ou menos 13 

anos. 

E- Como foi para sua mãe a morte de seu pai? 

F- Muito difícil com quatro filhos numa cidade que não era conhecido e fomos 

convidados para voltar para cá, depois que recebemos indenização pelo caminhão, não 

era muita coisa e não deu pra nada. O caminhão era do meu tio, não tinha nenhum 

seguro, não era de firma. Foi do que sobrou do caminhão que minha mãe viveu um ano, 

na realidade de favor. O convite foi feito mas aí começa a perturbação porque está de 

favor na casa de parente é duro. A gente ficou um ano e pouco morando com a família 

do pai de meu pai. mas a minha mãe não agüentou mais e foi e arrumou um emprego e 

ela alugou uma casa. Na casa do meu avô só tinha ele, minha avó e uma tia adotiva. Na 

verdade, meu pai deixou minha mãe a zero. Nunca se preocupou com nada disso.  

E– Com que idade seu pai morreu? 

F-- 36 anos; 

E- E como era a relação deles? 
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F- Meu pai era muito ciumento. Só saía com ele, a minha mãe, eles brigavam, qualquer 

conversa com outros ele brigava. Mas a morte de meu pai chocou muito não só a 

população de Guarujá, como a família dele. Meu pai não tinha escolaridade, sabia mal 

assinar. Isso levou meu tio, dono do caminhão, fazer muitas coisas erradas, de roubar 

meu pai. 

E- Sua mãe é escolarizada? 

F- Estudou até a 5º série. Minha mãe cansou: cuidou de filhos, de casa, e ela é muito 

depressiva, tudo quanto é doença ela tem. Não fala nada de palavra positiva. Nunca está 

alegre. Ela teve muitos problemas: derrame, hemorragia. 

E- E a religião dela? 

F- Nós somos todos católicos, ela assiste as rezas pela televisão: Rede Vida, Nossa 

Senhora Aparecida, Canção Nova. 

E- E o que ela conta sobre o encontro com seu pai? 

F- Minha mãe não é de falar muito. mas namoraram e logo se casaram (ri ). Ela conta 

que cortou das fotos de seu casamento uma mulher que ela não queria que fosse ao seu 

casamento e que foi de enxerida. Guardou seu vestido de casamento até pouco tempo. 

E- E como foi a educação que eles deram a vocês? 

F- A gente quando morava em São Paulo não saia de casa e não podia ir à casa do outro; 

se fosse não era para comer nada na casa dos outros, até em casa de tio, era falta de 

educação e isso foi até quando a gente ficou mocinha. E aí meu pai morreu e a gente foi 

ficando mais livre e foi seguindo seu rumo. 

E- E como foi a educação dada para as filhas e para o filho? 

F- Bem, depois que meu pai morreu e minha mãe teve que trabalhar para o sustento da 

família, teve que largar mão e ela dava mais atenção para o irmão que era o mais 

novinho e as filhas não tiveram nada e ela dizia cada um escolhe o que quer se escolher 

errado, e porque você é isso, porque você é aquilo e como que dizendo: assumo você 

sua vida. 

E- E o que você pensa disso hoje? 

F- Foi péssimo, até hoje ela fala: você é quem sabe... eu não dou palpite, minha mãe é 

muito pra baixo, vive muito para o passado, se você magoa ela, ela o resto da vida te 

joga na cara. Eu tenho algumas mágoas dela, e quando antes ela ficava mal de saúde eu 

me acusava, hoje eu não me acuso mais não. Eu já pensei várias maneiras de mudar mas 

ela não aceita, fica na dela. Na última semana, mesmo, a gente falou em melhorar, 

procurar livros de auto-ajuda. 
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E- E ela? 

F- É bom mesmo, é bom mesmo, ela só ficava assim. Aí eu falei para ela: mãe, a gente 

quer te ajudar. E ela disse: ah... vocês ficam falando mal de seu irmão... viche... deu o 

que fazer... ela emburrou até. 

E- Quando criança, vocês brincavam? 

F- Muito pouco, hein Aquilo de sempre: de roda, de boneca, de correr, mas tudo 

regulado. Nós, as meninas, tínhamos que cuidar de meu irmão já que ele era mais novo 

uns 17 anos. E se não cuidássemos apanhava todo mundo, com certeza. 

E- Apanhavam como? 

F- De tapas. Tanto é que eu não bato em meus filhos. Eu não bato, eu sofri demais na 

vida. O segundo filho chegou a levar uns tapas por causa do pai dele, mas o primeiro, 

não. 

E- E seu pai batia? 

F- Batia, nossa um dia levei uma surra dele porque eu não queria dormir e ele tinha que 

levantar cedo. Neste dia eu fui dormir cedo e acordei e queria ficar vendo Televisão e 

ele me deu muitos tapas e minha a mãe não veio nem ver e nem acudir. E ainda ficou 

brava porque eu estava chorando. Nem as minhas irmãs puderam me ajudar porque 

senão apanhavam também. Apanhava todo mundo. 

E- E a divisão das tarefas da casa, como era? 

F- Desde pequeno a gente tinha que trabalhar. 

E- E quando vocês entravam em conflitos, brigas, como era resolvido? 

F- Geralmente apanhava todo mundo. 

E- Quais eram os motivos das brigas? 

F- Por brinquedos. 

E- Qual foi a orientação dada por seus pais sobre namoro? 

F- Nenhuma orientação. Uma vez fiz uma pergunta e minha mãe me deu um tapa na 

boca. Nem me lembro sobre o que era. Sei que eu era pequena, tinha uns 10 anos de 

idade e, de certo, tinha alguma curiosidade e então, não mais perguntei mais nada. 

Quando eu fiquei menstruada não houve nenhuma explicação. Só ensinou o que eu 

deveria fazer e mais nada. Aí, eu perguntei para minhas amigas e fui ler, eu sempre 

procuro ler quando não sei as coisas. Mesmo porque para minha mãe menstruação é 

vista tal como uma doença. 

E- Como seus pais controlavam seus horários? 
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F- Depois que eu fiquei mocinha, minha mãe marcava horário de voltar para casa: 9 

horas da noite. 

E- E o diálogo entre seus pais e vocês existia? 

F- Conversa de adulto a gente não se metia; nunca se conversava com a gente. Eu 

sempre fui muito fechada e só fui me abrir para conversar depois dos 14 anos e foi 

quando comecei a trabalhar. Até então, não conversava com ninguém. E as minhas 

curiosidades eu resolvia lendo. Tanto que, ao contrário de brincar com boneca, eu 

gostava de montar quebra cabeça. Eu adorava montar, fazer desenho. 

E- Tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Os seus meninos conheceram os avós? 

F- O avô do primeiro filho já morreu. Ele, meu filho, não conhece a avó paterna que 

mora em outra cidade, mas está com mal de Alzheimer. Ele sabe que ela existe, mas não 

a conhece, não. E do segundo, ele não conheceu o avô, e a avó está doente, também. Ele 

conheceu a avó porque eu ia visitá-la junto com meu marido, mas ele era pequeno; eu 

também quase não conheci ninguém porque morreram cedo. 

E- Fernanda, eu gostaria de apresentar os dados da entrevista não somente para você 

opinar sobre os dados, mas também, escrever, a partir dela sua história de vida. 

F- Como? De que jeito? 

E- Então eu traria, por escrito, a sua historia obtida pela entrevista e, aí, você a 

escreveria na primeira pessoa. 

F- Como? 

E- Por exemplo: Eu, Fernanda nasci em... e vai continuando. Tem a sala de computação. 

Você sabe digitar? 

F- Um pouco, mais acho que dá. 

E- Que bom! E daí como foi a entrevista para você? 

F- Ah eu gostei. 

E- Muito obrigada pela entrevista e pelo tempo que você me dedicou. 

F- De nada. 
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1.2  Entrevista 2 

 

Dados de Identificação: 

Nome fictício- GABRIELA 

Idade- 21 anos (em 21 de outubro de 2010) 

Estado civil- Amasiada 

Profissão- Empregada doméstica 

Filhos- 2 filhos (1 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) 

 

Transcrição da Entrevista 

 

Significado das abreviações: E- Entrevistadora / G(Gabriela)- participante. 

 

E- De acordo com o encontro que tivemos em 24 de setembro de 2010, você está 

participando de uma pesquisa para a tese de doutorado que estou fazendo. Ela tem por 

objetivo compreender como foi construída a sua relação com seus pais, familiares, as 

experiências de vida na cultura e a questão de Gênero. Muito obrigada por aceitar o 

convite e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido naquela reunião. 

Como já conversamos não poderemos identificar os nomes das pessoas sobre as quais 

falaremos e nem vamos dar referências sobre nomes de cidades. 

E- Qual a data completa de seu nascimento? 

G- Eu nasci em 06 de setembro de 1989. Eu fiz 21 anos. 

E- Qual sua escolaridade? 

G- Estudei até a sétima série e sai da escola porque fiquei grávida aos 13 anos de idade. 

E- Como foi isso para você? 

G- Eu, você se arrepende de ter parado os estudos. Mas vou tentar continuar. 

E- Você trabalha? 

G- Trabalho. Sou doméstica. 

E- Como é seu trabalho? 

G- Chego e limpo a casa. Depois cuido da senhora que está doente. Cuido da mãe das 

moças que me contrataram e ela teve derrame e está paralisada, mas ela está bem. Só 

que ela vive na cadeira de rodas e depois vai para a cama. Quando tem que ir para a 

cama tem uma filha que mora aqui que me ajuda a por ela na cama. Toda a semana vem 

uma das filhas dela que moram em São Paulo. Quando não vem uma, vem a outra. 
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E- Você tem carteira assinada? Paga INSS? 

G- Tenho, pago. 

E- Qual é seu horário de trabalho? 

G- Das oito horas até às 16 horas. 

E- Você tem alguma coisa para comentar sobre seu trabalho? 

G- Eu estou satisfeita, Cida. Eu não gosto do trabalho doméstico, mas de cuidar da 

senhora, eu gosto. É um serviço tranqüilo. Eu cuido bem dela, que ela não tem nenhuma 

ferida no corpo por ficar na cama e ter a pele fraquinha. Mas sabe, eu gostaria de ser 

enfermeira. Eu vou fazer um curso de enfermeira. 

E- Qual é o seu estado civil? 

G- Sou amasiada. Não sou casada nem no civil e nem no religioso. Eu vivo com meu 

companheiro já faz sete anos e meio. Desde 2003. 

E- Quantos anos seu marido tem? 

G- Ele tem 37 e ele se casou com 30 anos. Eu tenho 21 anos agora, e eu me amasiei com 

13 para 14 anos. 

E- Seu companheiro trabalha? 

G- Trabalha. Ele é motorista de caminhão e transporta maracujá. Tem a transportadora 

que é onde ele trabalha como motorista, entregador de caixas de maracujá. Ele vai para 

muitos lugares, cada hora é um lugar. Não tem destino fixo. 

E – Vocês têm filhos? 

G- Nós temos dois filhos. A mais velha é uma menina com 7 anos e o menino com 5. 

E- Qual é a sua religião? 

G- Católica. 

E- Você a pratica? 

G- Um pouco, às vezes vou à missa. 

E- Você tem ajuda da creche, da escola. Tem apoio? 

G- A creche me ajuda a cuidar dos meus filhos. A minha filha ficou no pré em uma 

escola integral do Município, mas eu não gostei. Não está dando certo porque é muita 

bagunça e não é organizado. A diretora nem olha pra cara da gente. No ensino minha 

filha vai bem, mas eu não quero para ela esta bagunça do período daquela escola. Os 

alunos ficam muito soltos, os inspetores não ligam para as crianças. 

E- O que eles fazem lá naquela escola? 

G- Diz que tem computação, mas eu não vi nada, não. Fica o dia inteiro presa, isso 

cansa. Estou pensando em por ele de novo aqui na creche depois que ela sair do pré e já 
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falei com a Rose e ela me disse que eu preciso trocar de escola e colocar ela em outra 

escola para assim acertar o trajeto do ônibus. Sabe, aqui na creche, em matéria de 

limpeza, não se tem o que falar. O tratamento é ótimo. A alimentação é cuidadosa. 

E- Quem vem trazê-lo e buscá-lo na creche e escola? 

G- Geralmente sou eu. Eu trago de moto, vou trabalhar de moto e depois pego os filhos 

na creche e na escola, de moto. Quando não dá, vem meu marido, quando não dá, vem 

minha mãe ou minha irmã. 

E- Você tem apoio de seu companheiro para cuidar de seu filho? 

G- Tenho. Ele ajuda a dar banho nas crianças. Agora nem tanto, porque as crianças 

sabem se cuidar. 

E- Tem ajuda de parentes? 

G- Tenho de minha mãe. 

E- Tem ajuda das vizinhas? 

G- Não. 

E- Outro tipo de ajuda da Comunidade? 

G- Não. 

E- Qual é a sua religião? 

G- Eu sou católica, e meu marido também é. As minhas crianças vão à igreja com ele. 

E- Que atividade você faz quando volta para sua casa? 

G- Eu me organizo assim: na segunda eu lavo as roupas todas: das crianças, minhas, do 

meu marido e de cama e cozinha. Eu, no dia seguinte, recolho do varal a roupa que está 

bem esticadinha, porque eu só dobro e guardo. Eu não passo a roupa, não, porque não 

dá tempo. Eu lavo no tanquinho. A roupa fica certinha, vou dobrando a roupa e não fica 

nada de amarrotada. Eu não passo roupa. Não dá tempo. Quando a gente vai sair para 

algum lugar diferente, eu vejo que a roupa está amarrotada, ai eu passo elas. 

E- Qual é o dia em que você mais trabalha em sua casa? 

G- No sábado. Eu faço a faxina em casa. Neste dia eu tiro tudo do lugar e limpo o chão, 

limpo a calçada. 

E- E seus filhos te ajudam? O que eles fazem? 

G- Eles ajudam. Ajudam a limpar a calçada e outro dia mesmo ela quis lavar a roupinha 

dela, eu deixei é claro, que depois eu refiz a lavada que ela fez. 

E- Há quanto tempo você trabalha nesta casa? 

G- Dois anos e meio. 

E- Em que você já trabalhou? 
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G- Eu comecei nela, foi o meu primeiro emprego. Antes de casada eu nunca tinha 

trabalhado. 

E- E seus pais, quando se casaram? 

G- Em 1970. Não sei quanto tempo ficaram casados, não Cida. Eu tinha 5 anos quando 

meus pais se separaram em 1994. 

E- Seus pais tiveram quantos filhos? 

G- Quatro. O primeiro é um homem de 30 anos, depois vem uma mulher com 29 anos 

de idade, depois vem a terceira com 23 anos e depois sou eu com 21 anos. 

E- Todos têm filhos? 

G- Todos. O primeiro tem dois moleques. A minha irmã tem um casal, depois a outra 

tem um casal e eu que tenho também um casal. 

E- Todos continuam casados? 

G- Todos são casados até hoje. 

E- Sua mãe continua sem companheiro? 

G- Sim, ela é nova; tem 59 anos. 

E- Ela trabalha? 

G- Ela cuida de meu sobrinho, da filha depois de meu irmão. 

E- Qual é a vida de relação que ela tem? 

G- Minha mãe é caseira. Pouco sai de casa. 

E- Qual é a origem deles? 

G- Eles são daqui mesmo. Quando antes de casar e de separar ela era doméstica. Meu 

pai mexia mais com roça. 

E- Você sabe o motivo da separação deles? 

G- Eu acho que foi mulher. Ele está com ela até hoje. Eu era pequena quando eles se 

separaram e não lembro, mas meus irmãos dizem que ela ficou muito chateada. Coitada. 

Ficou com os filhos adolescentes e eu, que era pequena. Tanto que a gente não tem 

nenhuma relação com meu pai e eu não tenho. Ele não procura nóis e nem os netos dele. 

Eu não tenho nenhum relacionamento com meu pai. Só que eu sei é que ele não teve 

filho com essa mulher dele, que ele tem agora. 

E-O que seus pais falavam sobre as dificuldades da vida? 

G- A gente vivia uma vida difícil. Meu pai trabalhava na roça  e por isso não faltava 

comida para a gente. Ele trazia sempre mandioca, abóbora. Eu me lembro que ele trazia 

bastante feijão todo misturado com pedras, folhas. É que ele apanhava do chão. Trazia 

para casa e aí a minha mãe punha numa peneira para facilitar separar as pedras, as 
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areias. Depois a gente limpava o feijão e era muito gostoso. Cida, sabe que era um 

tempo difícil pra eles, mas gostoso pra nós, os filhos. A gente não sabia o que acontecia. 

E- Você pode explicar. 

G- Então, era isso: vida difícil para eles, mas para a gente era gostoso. 

E- Qual a religião da sua mãe? 

G- Católica. E do meu pai acho que é também, sei lá. 

E- Sua mãe conta como conheceu seu pai? 

G- Não. Se conheceram no Paraná. Eles vieram de lá já casados. 

E- Como foi a educação dada a vocês para as mulheres e para os homens? 

G- Eu acho que foi diferente porque quando eu pedia para minha mãe me deixar sair ela 

dizia, ela falava não. Ai, se eu falava: “Mas por que o D..., meu irmão pode?” Ai ela 

respondia: ”Porque ele é homem”. Mas eu acho que minha mãe deu uma educação boa, 

mas meu pai não tava nem ai. Minha mãe deu uma boa educação porque ninguém usa 

droga, ninguém virou bandido. Todo mundo trabalha. 

E- Você acha que tem alguma coisa que ela não fez tão bem? 

G- Eu acho que ela deveria conversar mais com a gente. Veja eu: Eu casei muito nova 

com treze anos. Acho que faltou diálogo, ela não conversava muito. Eu me casei com 

essa idade tão nova porque estava grávida. Eu tive o consentimento de minha mãe para 

morar junto com o marido. Eu não achei necessidade de casar no civil, ele, meu marido, 

hoje, ele acha que a gente deve se casar certinho. No civil e no religioso. 

E- Quando criança, você brincava? 

G- Brincava de pega-pega, de beti. Brincadeira de criança. Eu sempre morei ali, Cida, 

no bairro onde eu moro ate hoje, eu nunca sai dali. Eu gosto de lá. Sei que tem muita 

droga. Mas cada um na sua. Eu na minha e eles na deles. 

E- E hoje qual é o tipo de diversão, atualmente, com sua família? 

G- A gente no final de semana, aos domingos, faz um churrasquinho. A gente se reveza: 

uma vez é na minha casa, outra vez na da minha irmã e outra na da minha mãe. 

E- E com seus cunhados? 

G- Eu me dou bem. Meu marido tem cinco irmãos com ele. Minha mãe fala que, 

quando a gente quer fazer festa, não precisa chamar ninguém, basta chamar a família. 

Só de netos, ela tem oito. 

E- E qual foi a orientação que sua mãe deu sobre o namoro? 
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G- Nenhuma. Sobre ser mulher, por exemplo, eu não aprendi com ela. Aprendi com as 

outras irmãs, amigas. Quando fiquei menstruada, fiquei sabendo que sempre aparecia 

isso, uma vez por mês. 

E- Como você soube que estava grávida? 

G- Não descia pra mim e ai eu sabia que estava grávida. Eu não evitava e nem sabia que 

existia camisinha e anticoncepcional. Ele sabia porque eu tinha 13 anos e ele tinha 23. 

E- A respeito de sexo, qual foi a orientação que sua mãe deu? 

G- Nada, Cida. Nada, nada. Nunca ela falou nada. 

E- E como ela controlava seus horários? 

G- Ela não deixava a gente sair de casa. Só deixava ficar na calçada, em frente da nossa 

casa, mas não deixava mais longe, não. 

E- Como foi que você conheceu o seu marido? Você poderia me explicar? 

G- Sim, eu gostaria porque espanta muitas pessoas quando conto que me casei com 

treze anos de idade. 

E- Espanta? Como? 

G- Então, eu conheci ele no pesqueiro, perto de casa. Era o único que tinha perto de 

casa, e uma noite a gente se encontrou num bailinho, à noite, e ai a gente foi e depois 

saímos lá fora e fizemos sexo. Ele morava aqui perto de casa e eu tinha amizade com a 

irmã dele. Ai começamos a paquerar, ele me mandava recado, eu achava ela bonito. A 

gente paquerava, achava ele bonito, era tão bom, agora perdeu a graça. Ele foi meu 

único namorado. 

E- E como é seu diálogo com seu marido e filhos? 

G- É bom. 

E- Qual é a escolaridade do seu marido? 

G- Ele fez até o colegial completo. Só não tem faculdade. 

E- Qual é a educação que vocês dão para sua filha e para seu filho? Há diferenças? 

G- Eu tento explicar, Cida, eu não escondo não, mas eu acho que eles são ainda muito 

pequenos. O que eles perguntam eu respondo. Ele, meu menino, perguntou sobre um 

rapaz que se veste de mulher, uma bichona. E eles perguntaram, meu filho e minha 

filha, se era homem ou mulher. Eu disse que era homem que se vestia de mulher e quer 

ficar mulher. Eu acho bom eles perguntarem para não ficar aquelas crianças ignorantes e 

preconceituosas, machistas, aqueles homens chatos, penso assim: “é muito chato 

homem ignorante”. 

E- E como você faz para eles não serem ignorantes? 
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G- Então eu tento explicar. Por isso eu explico que esse negócio de ver na TV homem 

batendo em mulher, digo que não tem nada a ver, não. Que não pode. 

E- E seus filhos brincam? 

G- Brincam no quintal de casa. O quintal é enorme: brincam de carrinho, com bola, 

boneca, de pega. Brincam sozinhos, só quando vem os primos que brincam com os 

outros. 

E- Quando há briga ente eles, como vocês resolvem os conflitos deles? 

G- Eu aparo os dois e peço para um pedir desculpas um para o outro. 

E- Você bate neles? 

G- Eu não bato, não. Uns tapinhas já dei, mas bater nunca bati, não. Quando estão 

brigando, eu falo para parar e eles não obedecem, eu já bati, mas não dei surra. Quando 

fazem alguma arte, quando começam a brigar um com o outro e não me obedecem. 

E- Eles fazem perguntas sobre as partes do corpo deles? 

G- Eles são muito pequenos. Não perguntam, não. Olha, eles tomam banho juntos. Eu, 

eu também, às vezes tomo. O pai deles não gosta muito, não. Meus filhos sabem que 

são diferentes e eles não tem malícia, não. 

E- Qual a orientação sobre as curiosidades que as crianças têm sobre o corpo? 

G- Eu falo que eles não devem, sair na rua, escutar ninguém que queira mexer com eles. 

Não olhem para ninguém, não dêem resposta e vêm logo para casa. Ou pedem socorro. 

Quando minha menina está demorando um pouco, eu vou atrás dela. 

E- Como vocês controlam o horário deles? 

G- Eu fiz um tipo de agenda e colei no quaro deles um horário certinho para comer, para 

brincar, tomar banho, ir dormir, para fazer a tarefa. Eles chegam com fome, então tem 

lá, o horário de tomar café, de brincar, depois de um certo tempo é hora de tomar banho, 

hora de estar com a família que é jantar, hora de dormir. É assim e funciona. Obedecem. 

E- Então tem bom diálogo em casa? 

G- Tem, eu acho. 

E- E a família de seu marido? 

G- Eles são em cinco irmãos. Os pais são separados, também. O meu sogro tem 58 anos 

é minha sogra é bem mais nova, tem 49 anos. O pai mora no fundo da casa da mãe do 

meu marido. A filha do meu sogro mora na frente. Os pais do meu marido se separaram 

porque meu sogro bebia muito. Bebe até hoje e muito. Agora mesmo, minha cunhada 

me falou que teve de internar ele num dos hospitais daqui. Quando ele bebe, ele começa 
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a xingar todo mundo. Ele bebe pinga. Meu marido também bebe, mas pouco. Eu tenho 

medo que ele vire um pinguço como o pai dele. 

E- Gabriela, eu gostaria de apresentar os dados da entrevista  para você dar sua opinião 

sobre os dados. 

G- Que legal! 

E- Mais tem mais um pedido: eu gostaria que você escrevesse sobre sua vida a partir da 

entrevista que eu vou trazer pronta. 

G- Como? De que jeito? 

E- Então, eu traria, por escrito, a sua historia obtida pela entrevista e, aí, você a 

escreveria na primeira pessoa. 

G- Como? 

E- Por exemplo: Eu, Gabriela nasci em... e vai continuando. Tem a sala de computação. 

Você sabe digitar? 

G- Um pouco, mais acho que não dá pra eu digitar. Só se você fizer isso. 

E- Mas você vai ditar a história para mim. 

G- Acho que assim dá. 

E- Que bom!E daí como foi a entrevista para você? 

E- Tem alguma cosa que você gostaria de falar antes de terminar esta conversa? 

G- Não. Eu gostei. 

E- Então, meu muito obrigada pela entrevista e pelo tempo que você de dedicou. 

P- De nada. 
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1.3  Entrevista 3 

 

Dados de Identificação 

Nome fictício- LOHAINE 

Idade- 36 anos (em 10 de novembro de 2010) 

Estado civil- Divorciada 

Profissão- Diarista 

Filhos- 2 filhos do sexo masculino 

 

Transcrição da Entrevista 

 

Significado das abreviações: E- entrevistadora /L(Lohaine)- participante. 

 

E- De acordo com o encontro que tivemos em 24 de setembro de 2010, você está 

participando de uma pesquisa para a tese de doutorado que estou fazendo. Ela tem por 

objetivo compreender como foi construída a sua relação com seus pais, familiares, as 

experiências de vida na cultura. Muito obrigada por aceitar o convite e ter assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido naquela reunião. Como já conversamos 

não poderemos identificar os nomes das pessoas sobre as quais falaremos e nem vamos 

dar referências sobre nomes de cidades. 

 

E- Qual a data completa de seu nascimento? 

L- Eu nasci em 27 de janeiro de 1973. Tenho 37 anos. 

E- Qual sua escolaridade? 

L- Estudei até a oitava série completa. Quando eu ia fazer o primeiro colegial fiz a 

‘burrada’. 

E- Qual foi a  burrada? 

L- Foi assim. Arrumei um namorado (ri alto) e ele me proibiu de continuar estudando... 

Foi a pior coisa da minha vida. Eu trabalhava numa firma que fechou. Eu era namorada 

dele e eu queria estudar à noite que eu trabalhava durante o dia e eu ia estudar naquela 

escola que hoje é aquela Faculdade lá. Aí, ele não quis que eu estudasse e eu parei de 

estudar. Eu obedeci. Aí saí do serviço porque ele saiu também e quis que eu se eu 

saísse. Fiz a outra ‘burrada’. Daí foi conseqüência de burrada em burrada. Ele largou de 

mim, eu não estudei, não trabalhei porque eu pedi as contas. e fiquei sem namorado, 
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sem serviço. Bem, mais uma burrada porque caí na besteira de saí com um ‘cara’ um dia 

e engravidei dele. 

E- De qual homem você ficou grávida? 

L- Eu fiquei grávida não do que pediu para eu não estudar. Foi de um ‘cara‘ que foi para 

São Paulo, eu tinha 18 anos porque meu filho nasceu quando eu tinha 19 anos e o pai do 

meu filho não assumiu e me disse que era pra eu me virá. Na época, nessas idas e vindas 

eu me encontrei com o J., conheci ele. Ele estava num buraco e eu num outro e nós dois 

meio sem gostar um do outro resolvemo si juntar. Na época tomei um monte de 

medicamento pra abortá, não consegui e aí. como não consegui eu assumi meu filho. 

E- Você tinha que idade? 

L- Eu fiz aniversario no dia 27 de Janeiro, fiz dezenove anos, e em 27 de fevereiro 

nasceu meu filho, o filho mais velho nasceu em 18 de fevereiro e aí foi uma 

conseqüência de burrada. Arrumei um casamento com o J. pra resolve uma gravidez e 

acabou, conseqüência, conseqüência, brigas, e jogando na cara que tava comigo porque 

ajudou eu para ter o filho coisa que nunca ia acontecer com o outro. Que ele, o J., não 

gostava de mim. Quando o filho mais velho nasceu, que não é do J. e tinha  nove meses 

e depois de cancelar três vezes o casamentos no cartório com o J. e depois de tanta 

minha mãe  persistir é que ele se casou comigo porque se ele não tivesse casado 

comigo, antes não tivesse casado. Nessa época em que eu fiquei em casa, meus pais 

choravam muito, foi quando cheguei no pai do J. e na mãe dele e falei para os dois que 

eu tava grávida, o filho meu não era do filho deles. Ele, portanto, não era obrigado a 

ficar comigo, se ele quisesse ficar comigo, ficava. Eu não ia prender o filho deles, No 

entanto, custasse o que custasse, façam o que tiver que fazer, mas eu não tiro meu filho. 

Aí a gente se casou, ficamo uns dois anos bem e, aí começou a me trair e aí foi seguindo 

e ficou assim até 2003. A gente, no dia do aniversário dele, eu falei que não tava 

agüentando mais porque eu lavava, eu passava, eu cuidava dele, e ele saía para procurar 

outra mulher. Não tinha hora pra chegá eu não podia falar nada com ele, não podia falar 

porque ele achava que ele era adolescente e eu cansei e separei dele. Ele falava que não 

tinha tido infância que ele queria ter infância e aí separei dele só que a gente se separou 

mas ele mas ele não saiu da casa. Depois de um tempo, ele arrumou uma mulher do 

Canadá. 

E- Ele foi ao Canadá? 

L- Não, que ele se encontrou com ela pela Internet e ela mandava presentes para ele 

roupa,sabe balas, bombons, camisetas, calça, blusas, meias, tudo ela mandava, 
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correntinha, relógio, bolo, chapéu, cachecol, botas. Tudo o que a senhora possa 

imaginar que uma mulher pode dar pra um homem, ela dava. 

E- Ele foi morar com ela? 

L- Ele chegou até fazer o passaporte. Aí teve um dia, 13 de abril, só que eu não me 

lembro de que ano, numa sexta-feira treze, no dia em que eu quebrei meu o pé, ela 

sofreu um acidente lá no Canadá. Ela foi pegar um táxi para pegar o avião, pra  poder ir 

embora  para a cidade onde ela morava, nisso um caminhão bateu no táxi, e ela ficou 

com a coluna fraturada e ela ficou presa e viram que ela tinha problema do coração e aí 

quando ela foi pra fazer a  cirurgia, ele que conta, eu não sei, segundo ele, ele contava 

para nós,.ela passou quatro meses internada e não resistiu veio a falecer por causa do 

coração. Ele que contava tudo para a gente. Ele chorava. Ele chorava que só ele, por 

causa que ela tinha falecido. Ainda a gente estava juntos na mesma casa, só que a gente 

tinha se separado. Ainda estava junto com ele, mas estava separada dele, nisso o 

divórcio empacou e ela, a mulher do Canadá, pagou pra a gente se divorciar, pagou o 

passaporte para ele ir embora, oia, o que ele sonhô que ele ia ter uma vida lá no 

estrangeiro foi tudu pelo ralo com a morte dela. Só que enquanto ele tinha a namorada 

do Canadá, ele já tinha uma namorada aqui. A do Canadá morreu e ele ficou com essa 

aqui do Brasil durante dois  anos com ela. Aí, como ele tava com ela eu ponhei ele para 

fora de casa. Foi aí de uns dois pra cá que ele começou se ferrar porque ele ficava em 

casa e ficava com a namorada, aí eu descobri porque ele levava minha filha com ele. Ele 

subia para casa dela para ficar com ela e aí um dia eu descobri porque eu perguntei para 

minha filha se o pai dela levava ela pra onde e minha filha me respondeu que o papai 

dela tava levando ela na casa de uma amiga dele e essa mulher é ex mulher do primo 

dele, primo de sangue, tanto é que ela tem um filho de cada casamento e  aí, então, 

acabou meu relacionamento. Meu sogro não sabia e não contaram e quando eu descobri 

eu falei para o J. se você está tendo um caso com essa moça, eu não quero mais aqui, 

porque eu não vou ficar arrumando você bonitinho, pra você ficar com outra  mulher, eu 

quero que você saia de casa, você quer liberdade? Você vai ter e aí ele pegou tudo dele 

e foi morar com o pai dele. Mas essa namorada dele não sabia que o terreno era tudo 

junto. Aí quando ela veio ela não sabia que o terreno onde estavam as duas casas era 

tudo junto e aí ele largou dela e não deu quinze dias tava ele de novo e voltou com ela. 

Não deu certo e voltou pra minha casa. 

E- Você morava numa casa no mesmo terreno, é isso? 
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L- Isso. Ele voltou para casa nossa e agente tava brigado e ele já tinha saído de casa de 

novo e ele tinha ido pescá e eu tinha um casamento pra ir de uma prima minha e ele não 

quis ir e foi pras ‘gandaia’ dele... Vamo no casamento comigo levar as crianças eu ainda 

disse para ele e ele me disse: Não vou em casamento nenhum. E foi nesse dia que fiquei 

com o namorado meu que estou ainda até hoje com ele. No começo a gente só era 

amigo, tanto que não aconteceu nada, eu fui pra minha casa com meus filhos e só 

trocamos o número do telefone. Nisso, um dia, foi lá em casa e nesta altura eu já estava 

separada e o J. foi pescá e este rapaz foi lá em casa e aí eu peguei as crianças ,já estava 

separada do J.e fui tomar sorvete com o rapaz. Peguei as crianças e fui tomá sorvete 

normal. O senhor estava sentado na mesa e eu no meio das crianças minhas e ele me 

levou pra casa e ele foi pra casa dele não tinha nada a ver e aí o J. chegou da pescaria 

que ele foi e meu sogro falo que eu tinha feito a pior burrada da minha vida de ter saído 

com o rapaz, meu sogro quase me crucificou e aí eu falei para o meu sogro para ele não 

se preocupar, eu vou pra seu falar pra seu filho o que aconteceu. Quando o J.da pescaria 

eu fui sincera e expliquei que tinha vindo um amigo meu, aqui em casa e a gente foi 

tomar sorvete. Nossa, aquilo foi a morte. Ai o J. falou que eu tava tendo um caso com 

este homem, que  este homem era um caso antigo meu e aí começou dizer que eu não 

prestava, que eu era uma vagabunda. Disse que eu não era pra ele. Que ele ia arrumar 

uma para mim. Fiquei muito decepcionada com ele e disse que ele, a partir desse seu 

jeito de fala comigo e a partir daquele dia e não mandava mais aqui, nessa casa e ele não 

mandava mais na minha vida. Eu disse que ia viver a minha vida e ele que vivesse a 

dele do jeito que ele queira. Deu um mês eu tinha até apagado o número do telefone 

dele da minha agenda, depois do belo chute que o J. deu um pé na minha bunda, de 

novo, mais uma vez, eu chorava e implorei e implorava para ele ficar comigo. Teve um 

dia que eu telefonei para ele disse ao telefone: J. onde você está? Sabe que ele 

respondeu? Assim: eu estou aqui na casa de minha namorada. Vem aqui, eu queria ficar 

com você. E ele respondeu: se der vou passar depois. Chegou no meu portão era uma 

hora da manhã. Ele entrou, nóis conversando e aí eu não resisti: agarrei ele, beijei ele e 

aí a gente ficou no carro e aí  pra mim tudo bem. Foram 16 anos de casados, não havia 

pecado nenhum só porque aconteceu dentro do carro. A gente tava dentro do carro ele 

ligou pra namorada dele e falou assim para mim, assim: Ò meu amor eu vou ligar pra 

minha namorada e quero ver se você serve para ser uma boa amante. Você cala a boca, 

fica quietinha e eu não fiz nada e aí ele ligou para a namorada. Dizia Oi, meu amor, 

como você está? Você melhorou, pipi, popó. Meu sangue ficou fervendo. Daí ele foi 
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embora pra casa dele, deu volta e entrou na casa dele, na casa do pai dele. Ele entrou 

com o carro na garagem do pai dele e contou o que tinha acontecido para o pai dele, 

detalhe por detalhe. Falou tudinho sobre nós e a namorada e disse que eu servia para ser 

uma boa amante,.que nós tinha aprontado, que  tinha telefonado para a namorada e tinha 

me mandado calar a boca. Assim tudinho e sendo que eu não tinha contado nada para 

meu sogro. Quando meu sogro me procurou e me disse que o filho tinha contado tudo 

eu disse pro meu sogro que se o filho dele tinha contado tudo,o que ele tinha pra falar 

pra mim? 

E- Você já me contou como encontrou com o J.? 

L- Não. Foi assim: Um dia eu vi ele jogando bola e o irmão catou a bola. O J. veio ver 

se tinha entrado no quintal de minha casa e aí a gente se encontrou. E aí foi rolando e 

daí rolou o que eu já te contei. Foi com a bolada e aí eu levei outra bolada dele. 

E- Qual foi a posição dos pais dele com todo o relacionamento? 

L- Minha sogra, coitada, doente, nada vê, nada escuta. Mas meu sogro ficou 

descorsuado com o que o filho fez para mim, e ele me aconselhou falando: Você vai 

ficar assim até quando? Levante sua cabeça, segue sua vida, pare de ficar se 

humilhando, você não precisa disso. Eu pulei uma parte. Quando voltei do meu serviço, 

fiquei na escada da casa de meu sogro e fiquei esperando o J.chegar da casa da 

amorzinho dele e ele chegou lá pra uma hora da madrugada. Chamei ele e disse por que 

você falou o que tinha acontecido com a gente para seu pai? Seu pai e ele respondeu que 

tinha falado. Eu, então, falei para ele que a partir daquele dia era pra ele me esquece. 

Você me esquece, você está bem com esta desgraça que você arrumou para você. Não é 

isso que você quer? Você não disse que ela é boa para você, que ela faz tudo o que você 

quer.fique com ela e a partir de hoje eu vou viver a minha vida. Então, ele foi embora. 

Nessa ocasião, minha mãe ficou doente. Foi um corre-corre com minha mãe. 

Descobriram que ela tinha uma doença grave. Aos poucos foi levando ela devagarzinho. 

Eu fiquei aqui e to aqui com meu namorado e eu não posso dizer que está tudo as mil 

maravilhas, mas bem melhor do que tava com o J., isto está. 

E- E você continua a viver na mesma casa perto do seu sogro? 

L- Por pouco tempo. Meu sogro e eu fechamos o terreno separando as duas casa, fechou 

a porá, troquei a porta, meu sogro foi embora pra Duartina, não agüentava a situação, 

fecho a parede... fechamos a parede... ele pôs a casa dele pra vender e nisso a minha 

mãe faleceu... fomos mexer com o inventario... uma das minhas irmãs falou pra mim: 

”Lohaine, porque você não compra a casa da mãe. Compra a nossa parte da mãe e junta 
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com a sua parte e assim você não tem que dar tanto e nisso eu conversei com o J, porque 

a gente continua conversando por causa das crianças. Eu pedi conselho para ele e pedi 

para a gente vender a casa que pertencia pra gente e que ficava no terreno da casa do pai 

dele. O que faltar você me ajuda para comprar alguma coisa para as crianças e você me 

ajuda e você tem seu começo para você começar. Ele concordou e nós fizemos a 

papelada.  O inventário de minha mãe já está pronto. Então, já faz nove meses que ela se 

foi e se Deus quiser agora em janeiro vou para casa de minha mãe. Só falta alguma 

coisa pendente da CDHU, mas está tudo com o advogado. Eu vou ter a minha casa, eu 

vou comprar a minha casa eu vou viver nela,tenho meu serviço, to vivendo a minha 

vida, to vivendo com meus filhos que são a minha vida e tenho um namorado que viaja 

muito para trabalhar. 

E- Qual é o estado civil do seu atual namorado? 

L- Ele é também separado. Ele é muito bom quer ficar ajudando a família dele e os 

irmãos dele querem aproveitar dele. Ele vive na casa dele com a família dele; eu tenho a 

minha casa, eu tenho os meus filhos, e os meus serviços. Eu não dependo de homem pra 

me sustentar. Quero um homem com quem eu possa sair, ir num bar beber um 

refrigerante, comer um salgado, ir num baile, ir pro um motel, fazer um amor gostoso, 

hoje eu me sinto mulher. Hoje eu tenho prazer. Vivi 16 anos casada e nunca cheguei ao 

orgasmo. Hoje, não. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto bem, não dependo de 

ninguém. Comprei uma moto, liguei para financiadora. Eles fizeram os papéis e logo to 

com a moto novinha. Quando chegar os documentos num dia eu já vou andar com ela 

no outro, vou ter minha casa. E sua sogra? 

L- Ela está bem, meu sogro cuida dela. Ela tá bem, meu sogro foi embora e levou ela 

com ele. 

E- Quantos filhos eles tiveram, seus sogros? 

L- Eles tiveram três filhos. O mais velho é o R. que tem dois filhos e só um casamento. 

Depois vem o J. que só tem os dois filhos comigo, depois vem o A. que tem 4 filhos: o 

primeiro de um mulher que ficou grávida e ele se casou e depois se separou; depois teve 

um caso com outra que tem dois filhos dele e separou e se juntou de novo e teve outro 

filho e com ela e tá indo para o quarto casamento e a filha M. que tem um só filho e está 

casada com o primeiro marido. 

E- Seus filhos se dão bem entre os primos e avós? 

L- Meu sogro é apaixonado pelos netos dele. Meu sogro tem verdadeira paixão pelos 

meus filhos e até pelo meu primeiro filho que não é o neto dele legítimo. Ele viu crescer 
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até quando ele estava na minha barriga de um mês e meio. Ele gosta dele como se fosse 

neto próprio dele. Aliás, todas as minhas gravidez foram morando no mesmo quintal e 

meu sogro acompanhou todas. Eu engravidei da primeira filha do J., foi uma gravidez 

sossegada, depois engravidei do G., foi sem querer, aí foi uma gravidez torbolenta. Foi 

aí que começou toda a crise, porque eu chorava, chorava, eu dizia que não queria este 

filho, falava pro J. que eu não queria este filho. 

E- Você sabe explicar para você os motivos pelo qual você chorava? 

L- Eu mais ou menos, uma porque eu estava em crise no casamento e aí com uma 

menininha de um ano, engravido de outro. E tinha o mais velho que estava com 8 

aninhos, são dez anos de diferença. Então a gravidez foi torbolenta, chorosa, nervosa. 

Meu sogro me acalmava muito e falava que eu tinha que me acalmar que tudo isso ia 

passar e foi indo. 

E- O que você pode falar sobre sua família? 

L- Minha mãe e meu pai foi assim um casamento só. 

E- Você sabe quando eles se casaram? 

L- Eles se casaram, eu tenho 37 anos. A minha mãe casou quando ela tinha 25 anos eu 

sou a mais velha, depois vem a minha irmã. A minha mãe casou grávida de mim e eu 

não sei se eles tem 38 de casamento. Eu só sei que eu sou a primeira filha deles, a 

primeira filha depois que eles se casaram. Eu não me lembro, agora me fugiu da cabeça. 

Só sei que ela casou grávida de mim. Eles tem 38 de casados e eu tenho 37 anos de 

idade. Acho que eles se casaram, fazendo as contas, de 2010 tira 37 anos porque quando 

ela se casou ela já estava grávida de uns meses, foi em 1973. Meu pai faleceu há dois 

anos atrás. Assim que meu pai faleceu com 59 anos de idade e em 30 de julho de 2007, 

fez 3 anos que meu pai faleceu e assim que ele faleceu minha mãe ficou doente e minha 

mãe é um ano mais velha do que meu pai. Quando meu pai morreu, ele tinha 59 anos e 

minha mãe tinha sessenta anos. A minha mãe veio a falecer com 63 anos de idade. Em 

dezembro vai fazer uma não que ela faleceu. Assim que meu pai ficou doente e que ele 

faleceu a gente descobriu a doença da minha mãe. Acho que é porque ela ficou muito 

sozinha. Ela veio a ficar com uma depressão que agente não conseguiu tratar, embora a 

gente fez de tudo. Ela teve mielodisplasia, é um tipo de leucemia linfática, sabe. Ela dá 

fraqueza e quando se constatou a doença dela foi assim: ela sentia muita fraqueza, ela 

caia na rua, ela caia do nada, as pernas não agüentavam o peso dela, aí teve um dia que 

ela começou com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça, dor de cabeça. A 

gente levava ele para o posto de saúde, eles dava dipirona e ela voltava pra casa, sem 
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pedir nenhum tipo de exame, sem pedir um diagnostico, sem nada. Voltava a dor de 

cabeça e a gente cuidava e ela voltava para o hospital e voltava para casa com a merda 

da dipirona. Os médicos do posto de saúde achava que ela estivesse com alguma 

infecção dava antibiótico e teve um dia em que ela não agüentava sair da cama de tanto 

que ela tava ruim. Ela não aguentava andar e minha irmã que é depois de mim levou ela 

numa médica particular. Daqui mesmo e no que ela viu ela me disse que minha mãe 

estava com uma anemia profunda e ela tem que ir agora para o Hospital tomá soro. 

Nisso nós voltemos para a casa para pegar as roupas e quando chegamo lá o medico já 

pediu para fazer exame de sangue, exame de urina, e daí já descobriu o que ela tinha e 

quando ele viu o exame ele já constatou que ela tinha e já encaminhou para um 

especialista de sangue. Para nois agendá. foi difícil e ela piorando. Conseguimo um 

médico e depois de três meses de agendado, um médico de sangue do Hemocentro de 

Marília começou uma bateria de exame. Com a bateria de exame constatou a doença e 

deram o nome da doença, mielodisplasia. Eu puxei esse nome pela Internet porque o 

médico não explicava pra gente que era Câncer, mas gente descobriu pela Internet, um 

tipo de câncer que só que dá no sangue e esse câncer vai destruindo os glóbulos, porque 

tem o vermelho e o branco, e então tem que ter um viver com o outro e os dois viverem, 

só que no caso um comia o outro. Acho que era o vermelho que atingia o branco. 

Coitada dela, era só dar uma pancadinha que ficava roxo e não dava para tirar sangue 

bom de um pra transfundi nela e o sangue tinha que ser lavado e só uma pessoa que era 

compatível para ela que podia doar. Tinha plaqueta que ela também tomava e aí tinha 

umas melhora e aí tinha recaída aí transfundia ficava boa de novo e quem a levava nos 

exames era a gente, uma vez era eu, outra vez a minha irmã que tem um bar. Todas nós 

moramos aqui, uma outra irmã minha sempre tinha uma desculpa então eu revezava 

com a outra e às vezes ela ficava internada nas Clínicas de outra cidade. No decorrer ela 

ia ficando mal lá no hospitale um dia nós tinha ficado um dia e uma noite e ela estava 

no corredor do hospital. Teve um dia que ela tinha tomado medicamentos que era 

importado dos Estados Unidos para poder combater e teve uma hora o médico 

suspendeu porque não tava dando resultado, porque a doença tava tomando tanto conta 

dela que não adiantava nada. Nesse dia, a plaqueta tinha que subir. Tinha transfundido e 

a resistência dela ficava boa e aí suspendeu e aí deu crise nela e aí levamo ela pro 

Hospital daqui mesmo e deu alta pra ela e quando estava chegando em casa deu outra 

crise. Nisso ela tava toda roxa, não tava andando mais. Ela não lembrava mais da gente 

e nos últimos seis meses de vida dela ela andava na cadeira de roda. Tinha  que pegar 
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ela . Ela mijava na roupa, eu levava ela pra minha casa porque eu tinha que cuidar das 

minhas crianças e teve um dia que ela falou para mim assim, toda mijada: ”Fia, eu não 

aquento mais. Minha fia quero morrer”. E eu disse para ela: ”Mãe, não faiz isso comigo, 

não. A senhora vai ficá boa. Ela falou que queria ir pra a casa dela e aí nós levamos ela 

e para não ficar carregando ela para a rua e para as pessoas não verem. Veja que 

situação. Nós tivemos que arrumar uma pessoa para ficar com ela de dia e essa pessoa 

acompanhava e ninguém queria ajudar. Arrumava uma e aí ela desistia. Aí eu falei para 

uma amiga minha me ajuda, cuida da minha mãe e eu saia correndo do serviço para ir lá 

pra casa dela. O J. nunca foi ver ela. Sabe quando ele foi ver a minha mãe? No caixão. 

Mas a minha mãe sofreu muito quando ficou no hospital e ela estava aqui. Ela estava 

com hematoma por todo corpo, na bunda e ainda bem que meus filhos não estavam 

aqui. Era época de férias e meu sogro estava morando lá em outra cidade. Não deu 

certo, voltou para cá, aí não deu certo, e então foi para outra cidade. Nesta época que 

minha mãe estava pior meus filhos estavam com meu sogro, lá na cidade longe daqui, e 

tinha pedido para meu sogro”. Ajuda eu fica com as crianças, faiz o que o senhor puder 

porque aí eu não preciso sair correndo do trabalho e ver como eles estão e depois ir pro 

Hospital. Eu saia do serviço e ia direto para o Hospital. No Hospital a minha vida era ia 

de moto emprestada de meu namorado, ia trabalhar de moto. Chegava no hospital, 

entregava a moto para aminha amiga, ela ia embora para casa eu ficava, de noite, 

cuidando de minha mãe. Aí ela chegava de manhã, e eu ia trabalhar e ela ficava no 

Hospital para mim. No dia em que minha mãe faleceu era dia da minha irmã. Minha 

mãe não gostava que ela ficasse no hospital cuidando dela porque minha irmã não tinha 

paciência e ficava gritando com ela e minha mãe falava “Eu não gosto de ficar com ela, 

eu gosto de ficá com você“. Então neste dia eu falei: ”Minha irmã deixa eu fica com ela 

hoje, as crianças não estão em casa. Minha amiga levou a moto e fiquei no hospital. 

Fiquei com ela, segurando a veia dela, fiz inalação nela e aí eu dei aquela cochilada 

porque a enfermeira falou para eu ir até um quarto que agora não tem ninguém e depois 

você volta. Mas no hospital a gente não dorme né. Aí eu cochilei e quando eram umas 

cinco horas, eu voltei para o quarto da minha mãe e a enfermeira estava fazendo 

inalação nela e nisso eu dei uma cochilada na cama do lado dela e fiquei na cadeira. 

Quando eu acordei de novo, eu vi que o braço da minha mãe estava inchado e chamei a 

enfermeira e ela tirou o soro e eu vi a minha mãe pálida, ela não estava mais reagindo. 

Então mudou o turno das enfermeiras, eu saí para fora do quarto, as enfermeira foram 

dar banho nela e ela tava viva ainda porque eles não iam dar banho nela se estava morta, 
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tinha que pegar o pulso dela, não tinha? Aí deram um banho nela e eu dei as roupas 

limpinhas para por nela. Nisso, minha amiga chegou para trocar comigo para eu ir 

trabalhar e disse para minha amiga cuida bem de minha mamãe que eu vou até em casa 

buscar toalha para minha mãe e volto logo. Aí acabaram de trocar ela e minha amiga 

chegou perto dela e disse que ela estava muito pálida. Mas eu tinha que ir pra casa e 

falei pra minha amiga cuidar bem dela, que eu já voltava. Aí eu saí do quarto e desci  e 

que eu cheguei lá embaixo e peguei a moto e eu fui indo para casa. Ela esperou eu sair 

para vir a falecer. Veja eu fiquei à noite inteira e só dormi um pouco. Passei três noites 

acordada e ela morreu sem eu estar perto. Minha amiga me disse que um médico foi ver 

ela e logo constatou que ela havia morrido e ele perguntou quem era ela e ela disse que 

era amiga da família e aí ele disse que precisava avisar alguém da família que ela havia 

falecido. Ela telefonou, chamou várias vezes, e o telefone meu não tocou e quando eu 

cheguei em minha casa, a minha amiga tinha conseguido telefonar para meu cunhado e 

ele falou assim pra mim que minha mãe tinha falecido. Aquilo eu gritava, mas eu 

gritava, dizendo: ”Por que ela foi fazer isso comigo, a senhora deixou eu acabar de sair 

para morrer? Eles fazem isso, por que eles fazem isso? Era isso que eu queria entender. 

Gente, foi eu virá as costas, mas uma coisa eu tenho comigo. Tudo que era para fazer 

para ela eu fiz. Eu cuidei dela. Teve um dia que ela estava em crise no hospital. Ela 

gritava, gritava, gritava e chamava meu irmão e ela passou a noite toda vomitando e ela 

já vomitava sangue e ela no corredor lá em outra cidade e os médicos passavam e eles 

nada de tirar ela daquele sofrimento eu gritava: “Arrume um quarto para ela“! Armei o 

maior barraco: ”Puta que pariu será que ninguém vai mandar ela ir para um quarto?” Aí 

chegou uma enfermeira e me disse: ”Por que ela não está no quarto, faz tempo que tem 

um quarto e então levaram ela para o quarto. E aí, de tanto cansaço eu cochilei um 

pouco e ela gritava: ”O filha vem ficar aqui comigo, vem“. Aí a enfermeira disse para 

ela: ”Sua filha está cochilando, ela está pertinho da senhora, deixa ela descansar um 

pouquinho. E ela dizia: ”Você me abandonou a noite inteira“. Ela ‘variava‘ a noite 

inteira. E aí depois de tanto sofrimento ela morreu sozinha, sem mim. 

E- Como era a família de vocês com sua mãe e pai? 

L- Teve quatro filhos. Então tem um irmão que é o mais novo; tem uma irmã casada 

com um japonês dono de um bar daqui. Todos tem filhos. Meu irmão tem 2 filhas e um 

filho; Todos continuam casados e somente eu que sou separada. 

E- Eles falavam de dificuldades da vida? 
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L- Olha, meus pais sempre foram muito trabalhadores. Eles trabalhavam na roça e 

nunca estudaram. Mas eram muito preocupados com agente. A gente comi bem. 

Morando na roça, sempre tinha fruta, legumes. Me lembro dos doce de abóbora, de 

banana. Das goiabas que a gente ia buscar no mato e a mãe fazia goiabada. Nossa! 

Quanta coisa boa! Eles sofriam para trabalhar no sol, coitadinhos, mas a gente vivia 

sempre com a barriga cheia. Comia feijão que a gente limpava, mandioca. Tá me dando 

água na boca só de lembrar. 

E- Qual é sua religião? 

L- Eu sou católica e frequento a igreja. Os demais irmãos também são católicos. Eu levo 

meus filhos no catecismo. Só a cada 15 quinze dias o J. leva e pega eles no catecismo. 

Quando chega a hora da missa, eu vou. Deus, para mim, é tudo de bom. Se a gente não 

se apegá em Deus a gente vai se apegá a quem? Eu tenho terço, eu tenho Nossa 

Senhora. Eu tenho muito que agradecer a Deus e eu em vista de dois anos atrás eu posso 

dizer que eu estou bem. Eu estou bem. Muito bem. Eu tenho  meus serviços, sou 

diarista. 

E- O que você faz como diarista? 

L- Eu trabalho em onze casas. Eu trabalho de e segunda a sexta e dois sábados, a cada 

quinze dia quando as crianças ficam com o Eduardo. Começo às 8 horas e fico até 

acabar. Tem veiz que é sete da noite, já cheguei a ficar até sete e meia. Às vezes saio de 

uma casa e vou na outra passar roupa para poder ganhar um pouquinho. Os dois sábados 

em que não faço serviço nas casas, eu fico com meus filhos. Aos domingos eu trabalho 

em casa. Mas se me chamarem para trabalhar, eu vou. 

E- E você calcula quanto você ganha por mês? 

L- Eu estou ganhando, com a pensão que eu estou ganhando eu ganho R$ 1.400,00. Da 

pensão que recebo do Eduardo eu só ganho R$ 400,00. Pensão alimentícia para as 

crianças que eu consegui depois de 2 anos na Justiça. Que ele foi obrigado a pagar 

porque antes ele não queria pagar. O J. está ganhando entorno de R$ 2.000,00 a 

R$2.300,00. Ele trabalha na Prefeitura daqui numa divisão de trânsito. E meu 

companheiro atual não me ajuda na manutenção da minha casa. Tanto é que uns dias 

atrás a gente teve um arranca rabo porque eu falei que estou namorando ele e não casada 

com ele. Ele não tem que ficar em casa no final da semana, depois que ele viaja vem 

ficar comigo, não me ajuda e sei porque ele tem a família dele. Ele chega, dorme, 

levanta, come, e vai embora no dia seguinte. Eu disse: você como namorado poderia 

ficar com seus filhos o dia inteiro, a noite a gente sai,vai namorar, tomar um sorvete, 
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comer um salgado, sai, vai para um motel, quem sabe, faz amor, eu vou para minha casa 

e você vai para a tua. Chega sexta feira você vem para minha casa, dorme à noite e volta 

no dia seguinte para a casa dos seus filhos e no dia seguinte fica o dia inteiro fora e à 

noite vem para minha casa e aí come e dorme e vai embora para trabalhar. Que vida nós 

estamos vivendo? Não me ajuda. 

E- Tem algum comentário para você fazer? 

L- Eu acho que eu acordei para a vida. Hoje eu tenho opinião própria. Hoje eu sou a 

Lorraine. Se gosta, eu tenho que viver do jeito que eu sou. Falou pedra, eu jogo um 

caminhão dela, eu acho que hoje eu tenho minha opinião própria. Eu não preciso 

quando uma pessoa fala uma cosa para mim, eu abaixar a cabeça, não. Hoje eu estou 

vivendo a minha vida.Tanto é que meu namorado começou a ficar sossegado na minha 

casa eu já disse que ele vai  pra rua! Eu tenho a minha casa, eu quero uma pessoa para 

somar e não para tirar tudo o que eu tenho. Então, eu acho que eu tenho grandes 

vitórias. Entendeu? Eu tenho muito sofrimento, a morte da minha mãe, que já vai fazê 

um ano que ela morreu. Meu namorado já faz um ano que a gente se vê, eu aprendi uma 

coisa com a vida. A gente não deve abaixar a cabeça. Se alguém tiver que me ferrar que 

me ferre de frente. Nada de achar que tampando o sol com a peneira vai resolvê a vida. 

Vivi 18 nos de minha vida assim sofrendo e eu não quero mais viver assim. Eu quero 

viver independente de homem, tenho meu serviço com a benção de Deus. Eu tenho 

saúde. Eu faço hoje coisas que de casada eu não fazia. Não dava oportunidade para 

fazer, eu sou uma vencedora, apaguei meu passado, eu consegui uma moto. Tirei minha 

carta, to muito bem separada, minha carteira tem dinheiro, eu posso tomar um sorvete 

com meus filhos. Sabe que o gosto deles tomar Sandei. Eles não querem mais sorvete, 

agora eles querem Sandei. Eles chegam na sorveteria eles falam que querem tomar 

Sander e se eu vou agüentar a pagar. Eu falo que compro um para cada um e eu vejo a 

alegria deles. Então, são vitórias. 

E- Qual é o apoio que você recebe das Instituições para você cuidar de seus filhos? 

L-Eu tenho muito a agradecer para a creche, aqui.  A menina que é a mais velha não 

pode ficar para o ano que vem porque já deu a idade e só vai ficar o filho mais novo. 

Este filho está com 9 anos. E mais velha tem 11 anos. As Instituições tanto a creche 

quanto a escola elas tem muito para somar em minha vida. 

E-E os vizinhos? 

L- Quanto aos vizinhos não  posso contar com eles. Minha vizinha é crente, tem a casa 

dela, tem marido, não tem filhos, a vizinha do outro lado nem a vejo. Assim as únicas 
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pessoas com quem eu poderia contar seriamente seriam meus pais, mas eles já se foram. 

Tinha o meu sogro, que vivia no mesmo quintal, tal, mas também foi embora e hoje 

posso contar um pouco com meu ex marido, eu posso dizer que a gente tá tendo um 

pouco de diálogo, a gente passa horas conversando, então eu tenho muito para agradecer 

e pouco pra reclamar. 

E- Quem busca os filhos na creche ou na escola? 

L- De manhã eu trago eles pra a creche, e à tarde eles vão sozinhos da escola para casa 

porque é pertinho. Na hora de ir da creche para a escola eles vão de ônibus da 

prefeitura. Eles estudam numa escola da prefeitura perto de casa. 

E- Quais as características de seu trabalho que você ainda não contou? 

L- Eu faço tudo o que se refere a uma faxina numa casa: janela, armários, lustres, 

penteador, guarda-roupa, chão, geladeira. Só não faço comido em nenhuma casa. A 

limpeza que eu faço é a mais bruta. 

E- Há quanto tempo você faz faxina? Você paga para o INSS? Tem carteira assinada? 

L- Eu estou há 8 anos. Eu não tenho carteira assinada, mas pago INSS, isso eu pago. 

Não tenho carteira assinada porque como presto serviços em casas diferentes e nunca 

mais do que um dia por semana, não tenho direito de ter carteira assinada. Já fui saber 

disso no INSS. 

E- E na sua casa o que você faz? 

L-Ah... a primeira coisa que eu quero é tomar um banho,mas não dá. Eu chego abraço 

as crianças, eu beijo, pergunto como foi o dia deles, aí vou um pouco no computador. 

Vou no Orkute. Jogo algum joguinho. Vou olhar o MSN, às vezes eu entro. Tem minhas 

irmãs pra conversá e algumas pessoas com quem converso de vez em quando. Dai eu 

vou por eles pra toma banho. Vou fazer comida, depois vou tomar banho. Depois dou 

comida para eles. Eles, ás vezes me ajudam a lavar as louças. 

E- Seus filhos te ajudam? 

L-Não. O pequenininho quando é sábado e domingo eu dou atividades pra ele: varrer a 

casa, a menina ajuda a separar as roupas e a guardar a louça. Mas durante a semana o 

pau baixo é meu. Tanto fora como lá dentro de casa. Antigamente meu marido e meu 

mais velho me ajudavam, agora ele não me ajuda com nada. Agora, o mais velho de 

todos, não faz nada em casa, ele namora. 

E- Você pode me dizer como era a organização da casa de seus pais? Como eles se 

relacionavam? 
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L- Minha mãe e meu pai gostavam de ir a bailes, meu pai gostava de ajudar a minha 

mãe a fazer comida. Enquanto ela ia lavar roupa, ele ia fazer comida. Eles sempre se 

ajudam um ao outro. Meus pais sempre moraram nessa região e foram de zona rural. 

Sempre trabalharam em olaria, granja, cuidava de sítios. 

E- Seu pai trabalhava? 

L- Ele trabalhava na roça, colhendo café,fazendo tijolo. 

E- Sua mãe trabalhava? 

L- Minha mãe acompanhava ele. Ajudava ele. E a gente debaixo do pé de café, levava a 

comida. 

E- Qual a religião dos seus pais? 

L- Católica, também. 

E- O que seus pais cotavam sobre o encontro deles dois? 

L- Isso eu não sei nada. Eles sempre foram muito calados. Eu menstruei, eu não sabia o 

que era, eu tive relação não sabia que podia ver nenê... por que? Porque minha mãe não 

contava nada. 

E- Havia diferença no modo de educar seus irmãos e irmãs? Como era? 

L-Eu apanhava muito. De cabo de vassoura. Quem mais apanhava era eu. Sempre 

sobrava para mim. 

E- O que você pensa disso.de bater para educar? 

L- Eu quase não bato mais nos filhos, mas já bati. Apanhavam na bunda e apanhavam 

de chinelo, às vezes boto eles de castigo quando me deixam muito nervosa. Ficar sem 

televisão, sem computador. Mando eles ir para o quarto e ficar lendo livro, estudando. 

Mas eu não bato mais, não. 

E- Do que você brincava quando criança? 

L- Eu brincava. Brincava de pular corda, amarelinha, queima .Eu era a mais velha e 

tinha sempre a penca para eu cuidar. 

E- Podia brincar com os meninos? 

L- Sempre brincava com minhas irmãs e irmão. 

E- E nas tarefas domésticas havia diferença? 

L- Nos três brigava por causa uma queria fazer uma coisa a outra não queria, e aí a 

gente brigava, mas assim diferença não havia, não. 

E- Vocês brigavam entre os irmãos? 

L- Brigava assim de atarracar os cabelos da outra e meu pai pegava o cabo de vassoura 

e batia na gente e a gente brigava por bobeira. 
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E- Vocês resolviam como os conflitos? 

L- Depois ficava numa boa. Minha mãe fazia a gente se dá a paz batendo no ombro um 

do outro. 

E- Qual a orientação dada em sua casa para o namoro? 

L- Nada. Nenhuma. 

E- E sobre sexo? 

L- Nada. 

E- Com quem você aprendeu sobre sexo? 

L- Na rua, assim conversa com os colegas de escola, entendeu? Tudo na hora errada. 

E- Como seus pais faziam o controle dos horários de vocês? 

L- Eu não saía de casa. E quando eu consegui sair ,eu aprontei ,  eu engravidei .Não 

sabia nada  sobre gravidez. O pai do meu primeiro filho me convidou para sair eu fui e 

aí a gente transou e aí eu fiquei grávida. O que rolou foi que meu antigo namorado tinha 

largado eu e meus pais sabiam disso. Eu namorei aquele  um ano e meio e eu fiquei com 

o que eu engravidei de raiva do primeiro que tinha me largado. Eu não tinha transado 

com o primeiro. Tinham me falado que quando a gente menstrua não engravida e eu 

então tinha acabado de menstruar, aí eu transei e engravidei. Agora que eu sei que não é 

bem assim. A gente pode engravidar logo depois da menstruação porque é o período 

fértil. Eu burra, fui lá e pimba. Uma vez conversando com o medico nas consultas é que 

ele falou das tabelinhas e explicou sobre as transas. Porque eu não podia usar remédio, 

eu tinha dor de cabeça. Eu fui pela cabeça da minha amiga e me ferrei. 

E- Como era o diálogo na sua casa? Seus conversavam com vocês? 

L-Nada. Nunca, nunca teve nenhum dialogo. 

E- Voltando à escolaridade deixa-me ver se já perguntei sobre a do pai dos dois filhos 

que você teve com o J.. 

L- Ele fez até o terceiro colegial graças a mim. Eu insisti com ele e só assim ele teria 

chances para crescer. Eu falava. Ele tava de braçal na prefeitura e falei para ele terminar 

a oitava  série, fazer a tele-sala. Ele fez e foi aí que ele cresceu. 

E- Seus filhos todos estudam? 

L-O mais velho, não. No dia 5 de dezembro ela vai tentar entrar na FATEC, ele vai 

fazer a provinha. Ele terminou o Ensino Médio l e agora está esperando entrar na 

FATEC. 

E- Você educa seus filhos diferentes de como educa a filha? 
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L- Olha para a filha eu tento explicar mais coisas de cuidado como mulher e pro menino 

eu deixei por conta do pai. O último é pequenininho, mas o mais velho já sabe de cor e 

salteado tudo. Tanto é que ele tem namorada, tem relação, mas a minha filhinha, a 

minha pequenininha eu explico. Ela já tem aula sobre sexologia na escola, eu falei para 

o professor está acontecendo isso... isso eu quero que o senhor explique para ela o certo. 

Este professor é o professor dela na escola e não na creche. Ele tem uma aula só para 

isso. Ele explica sobre relação, sobre namora porque eu não quero que ela seja uma 

besta como eu fui. 

E- Você acha que estas explicações são suficientes para uma mulher? 

L- Eu acho que pelo menos ela sabendo o que é o mundo, como ser feito as coisas, eu 

acho que pode vir a ajudar ela.? 

E- Ela já menstruou? 

L- Não, ela tem onze anos. Ela não tem peitinho, não tem nada, não tem pelinho, bem 

raro, está aparecendo alguns fiozinhos, mas bem só os pontinhos. 

E- Já explicou sobre o namoro para ela?  

L- Ela já sabe sobre menstruação, relação, eu vou deixando as coisas virem assim 

devagarzinho. 

E- Como você faz o controle da saída de casa e a volta? 

L- Eu não deixo eles saírem na rua. O mais velho  ele estava muito rebelde. Eu cheguei 

pra ele que dormia na casa da namorada, não voltava para nossa casa, não dava notícias. 

Pedi ajuda pro J. dizendo que não é porque você saiu  de casa, que você vai deixar tudo 

na minha costas eu quero que você tome providencias. Aí ele foi lá conversou com o 

filho e ele voltou para casa. Mas dois, três dias, desandava tudo de novo e ele voltava lá 

para a casa da namorada. Ia numa quinta e voltava na terça. Ela, a menina só tem pai, 

porque eles estão separados, e ela mora só com a mãe. Não tive dúvidas porque cheguei 

nele e falei assim: “Ou você vem pra tua casa ou eu vou ter que ver você dormindo na 

tua casa, amanhã as tuas coisas vão estar tudo num saco, ou você venha para tua casa já 

porque você tem uma casa, ou já que você ta morando lá pegue suas coisas e já fique 

morando lá. Ou você fica lá ou você fica aqui, e ele não falou nada. Só que até agora ele 

não deixou de dormir em casa e já faz três semanas. A sua namorada está terminando o 

terceiro ano do Colegial. Eu falo para você não cair na besteira de engravidar, pelo amor 

de Deus. Vocês acaba com a vida dos vocês. E aí é mais uma boca pra eu sustentar. 

Você não tem serviço, ela não tem serviço. Na casa dela já tem de volta o irmão dela 

que se casou com a namorada e voltou para morar na casa da mãe. 
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E- Como é o dialogo em sua casa? 

L- Olha eu tento passar a realidade e não tapar o sol com a peneira e deixar pensar que 

nada está acontecendo. Eles sabem da minha dificuldade, sabem o que eu já passei eles 

sabem da situação minha com o pai deles. Entendeu? Eles sabem das minhas mágoas, 

das brigas, e eles entendem. Hoje o pai deles é casado, vive com a mulher. Eu vejo que 

a mulher gosta muito dos meus filhos e isso já é uma grande coisa. Hoje ele pode ficar 

mais com as crianças porque ela não sente ciúmes. Eles sabem do cotidiano da gente, 

das batalhas e eu faço para eles o máximo do que eu posso. 

E- Lohaine, eu gostaria de apresentar os dados da entrevista não somente para você 

opinar sobre os dados, mas também, escrever, a partir dela sua história de vida. 

L- Como? De que jeito? 

E- Então, eu traria, por escrito, a sua historia obtida pela entrevista e, aí, você a 

escreveria na primeira pessoas. 

L- Como assim.... eu não sei escrever lá essas coisas. Quero  voltar a estudar e terminar 

o segundo grau. Quero fazer o EJA. 

E- EJA? O que é? 

L- É um estudo que você faz para completar a sua escolaridade porque você está fora da 

faixa de idade. Eu vou fazer o do segundo grau, se Deus quiser (coloca as mãos para 

cima). 

E- Mas é simples. Por exemplo: Você pode escrever assim Eu, Lohaine nasci em... e vai 

continuando. Tem a sala de computação. Você sabe digitar? 

L- Um pouco, mais acho que dá para digitar devagar. 

E- Que bom! E daí como foi a entrevista para você? Muito obrigada pela entrevista e 

pelo tempo que você me dedicou. 

L- De nada. 
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1.4  Entrevista 4 

 

Dados de Identificação: 

Nome fictício- Taís 

Idade- 34 anos (em 24 de novembro de 2010) 

Estado civil- Casada 

Profissão- Empregada doméstica 

Filhos- 1 do sexo masculino 

 

Transcrição da Entrevista 

 

Significado das abreviações: E- entrevistadora / T(Taís)- participante. 

 

E- De acordo com o encontro que tivemos em 24 de setembro de 2010, você está 

participando de uma pesquisa para a tese de doutorado que estou fazendo. Ela tem por 

objetivo compreender como foi construída a sua relação com seus pais, familiares, as 

experiências de vida na cultura e a questão de Gênero. Muito obrigada por aceitar o 

convite e ter assinado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido naquela reunião. 

Como já conversamos não poderemos identificar os nomes das pessoas sobre as quais 

falaremos e nem vamos dar referências sobre nomes das cidades. 

E- Qual a data completa de seu nascimento? 

T- Eu nasci em 08/06/1976. 

E- Qual sua escolaridade? 

T- Tenho segundo grau completo. 

E- Você trabalha? 

T- Sim. Sou doméstica. 

E- Como é esse trabalho? Você poderia explicar? 

T- Lavo, passo, cozinho, arrumo a casa. A comida de todos os dias é simples, arroz, 

feijão, salada, carne. É o básico, mesmo. É uma casa grande. Um dia lavo os banheiros, 

outro dia lavo a copa, outro dia tiro pó, outro dia limpo a casa. De vez em quando eu 

faço serviço de banco, pago contas. 

E- Qual é o horário do seu trabalho? 

T- Eu entro ás oito horas e saio ás 10 para 5 horas da tarde. 

E- Você tem carteira assinada? 
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T- Tenho carteira assinada e pago o INSS. Ganho dois salários mínimos. 

E- Qual seu estado civil? 

T- Sou casada. Sou casada desde 2003 e tenho um filho de 6 anos. 

E- Quantos anos você têm? 

T- Ele tem 37 anos. Eu tenho 34 anos. Eu me casei com 27 anos. 

E- Seu marido trabalha? 

T- Sim. Ele é serralheiro. 

E- Dá para falar quanto ele ganha? 

T- Sabe, eu acho meu marido muito acomodado.Eu falo para ele pedir aumento para os 

patrões porque ele é muito bom no que faz. Mas você pede? Nem ele. Imagine que com 

toda a responsabilidade de mexer com serra elétrica ele só ganha um salário? 

E-O que você sente com isso? 

T- Chateada. Os patrões dele são bonzinhos, mas muito atrapalhados. Muito 

embrulhados nas coisas. 

E-O que você faz com sua chateação? 

T- Algumas vezes eu fico muito brava, principalmente quando precisa comprar alguma 

coisa para o menino. Sapato, por exemplo... Mas depois, passa.Meu marido é de paz. 

Não gosta de brigar com ninguém. 

E- Como vocês se conheceram? 

T- No baile, no baile, dançando. Conversa vai, conversa vem, “garremo a conversá” e 

ficamos juntos, ficamos juntos durante oito anos e a gente não se decidia porque estava 

bom, estava ótimo. E até que um dia a gente disse que precisava ficar sério. Casei em 

setembro e engravidei em novembro. 

E- E qual a sua religião? 

T- Católica. Sou praticante médio. De vez em quando vou a missa. Só na missa mesmo. 

E- Qual é o apoio que sente que você recebe da creche, da escola? 

T- Todo apoio possível. Eu trabalho tranqüila. Em matéria de limpeza, em matéria de 

cuidados, de organização eu não tem nem o que falar. Tratamento é ótimo. A 

alimentação é maravilhosa. Meu filho fica na creche das 8 horas até as 5 da tarde. 

E- Quem vem trazê-lo, buscá-lo? 

T- Geralmente sou eu. Quando não dá, vem meu marido, quando não dá, vem minha 

mãe, quando a minha mãe não pode, vem minha irmã. 

E- Você tem apoio de seu companheiro para cuidar de seu filho? 
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T- Tenho. Olhe, ele faz a mamadeira, ele dá banho, tudo. Mamadeira eu não faço, quem 

faz é o meu marido desde quando ele era pequenininho. Viche, ele adora fazer a 

mamadeira do filho até agora. 

E- Você tem ajuda de parentes? 

T- De minha mãe,minha mãe já morou perto de mim. Agora não mora, não. Mas mesmo 

assim tem vez que ela vai na minha casa, passa roupa pra mim. Nas férias, agora, da 

escola, ela fica com ele, meu filho. Ele gosta de ficar com avó. Agora nas férias ele fica 

com ela o dia todo. Ele adora, fica lá o dia inteiro. 

E- É o único neto dela? 

T- Não, não. Ela tem mais nove. Mas ela fica só com meu filho, porque os outros 

moram em outras cidades. 

E- Quantos filhos tiveram seus pais? 

T- Ela teve sete filhos. Ela teve quatro homens e depois 3 mulheres. 

E- Quando seus pais se casaram? Continuam juntos? 

T- Meu pai faleceu. Ele morreu de acidente de carro. Faz 34 anos que ele morreu. Eu 

tinha trinta dias. Minha mãe casou com 17 anos. Com 30 anos ela estava viúva. Ela 

cuidou de todos muito bem e sozinha. O primeiro irmão é casado e tem dois filhos; o 

segundo tem dois filhos, o terceiro foi que morreu e o quarto tem um. Ai vem as 

mulheres, ai vem um mulher casada com três filhos, depois uma solteira, não tem 

nenhum e depois eu, com um filho 

E- Você pode me dizer o que sua mãe fala do relacionamento dela com seu pai? 

T- Ela diz que era muito bom. Ela sempre diz que ele era muito tranqüilo. Ela nem se 

casou novamente. 

E- O que sua mãe falou sobre as dificuldades da época em que ela vivia. 

T- Olha, eu não sei muito, mas ela diz que foi muito difícil.Não havia empregos. As 

pessoas pobres trabalhavam na roça do café e ela, mesmo que quisesse, não podia ir na 

roça  pelo seguinte: quem iria  cuidar das crianças. Tudo pequenos. Tempo difícil. Não 

dava para se divertir, não. 

E-O que essa fala de sua mãe muda em sua vida? 

T- Fico triste ao pensar quanto eles sofreram. Veja meu irmão com 18 anos foi com a 

cara e a coragem ser policia em São Paulo. De lá é que ele mandava dinheiro pra mãe. 

E- Agora, você tem ajuda de outros parentes? 

T- Só da minha mãe e, às vezes, de minha irmã, que é solteira. 

E- Tem ajuda de vizinhos? 
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T- Muito pouco. Quando os filhos da gente, eles estão na rua fazendo arte, aí uma fala 

pra outra. Mas muito pouco. A rua é mais ou menos tranqüila e aí brincam aí por perto 

numa rua. Mas eu não deixo meu filho ir muito longe, não. 

E- A casa é sua? 

T- Não. É alugada. 

E- Qual sua construção ( da casa)? 

T- De alvenaria; 

E- Tem outro tipo de ajuda da Comunidade? 

T- Não. 

E- Quando você chega em casa, quais são seus afazeres? 

T- Tudo. Guardo toda a bagunça, lavo a louça deixada da janta, vou fazer a janta, 

geralmente limpo a casa, às vezes  lavo os banheiros e, às vezes, vejo a novela Passione. 

Quando a gente vê a novela vê tudo junto: eu, meu marido, meu filho. Às vezes não 

faço nada, vou bater um papo com as vizinhas, porque senão a gente não agüenta. 

Geralmente de quinta-feira. Hoje mesmo vou lavá a roupa. Eu escolho quinta e sexta 

para arrumar a casa toda. Volto do trabalho mais cedo aos sábados e geralmente fico até 

as 3 horas, 4 horas. Depois aos sábados, domingos eu tiro para descansar. 

E- E como você descansa? 

T- Ah, tomo uma cerveja. Aí faço almoço e convido os parentes. E relaxo, tomo uma 

bebidinha. Isso eu faço nos domingos: faço as comidinhas, uma confraternização, deixo 

umas cervejas geladas, convido minha irmã, meus cunhados, amigos e ficamos jogando 

conversa fora porque senão a gente não agüenta. 

E- Você tem apoio do seu filho, de seu companheiro para cuidar da casa? 

T- Tenho. Eles ajudam a tirar o pó da casa, a recolher o lixo, a guardar as coisas deles 

nos lugares. Meu filho ajuda um pouquinho, mas claro que reclama, né. Sabe criança 

como é que é, né. Mas ele tem que guardar seus brinquedos, deixar em ordem a 

bagunça.  

E- Há quanto tempo você trabalha? Desde que idade você trabalha? 

T- Eu trabalho há uns 17 anos. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi cuidar de uma 

criança. Eu deveria ter uns 13 para 14 anos. Eu peguei com 4 meses e larguei com 4 

anos. Ai, trabalhei mais 4 anos, em outra cidade, como secretária de estacionamento de 

carro e fiquei até o dono falecer e o estacionamento fechar. Ficava bem no centro da 

cidade. Vim trabalhar de doméstica, aqui onde estou até hoje. 

E- De todos os trabalhos qual o que você mais gostou? 
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T- O que eu gostei foi de ser secretária. Mas eu estou satisfeita com meu trabalho por 

causa da patroa. Minha patroa, ela é muito boa para mim e nem penso em sair por causa 

de meu filho, a gente quer dar um futuro melhor para ele do que a gente revê. 

E- Se você pudesse escolher, você trabalharia em quê? 

T- De secretária. Não saio mesmo e nem procuro outro por causa do meu filho.  

E- O que você quer para seu filho? 

T- Tudo de bom. O serviço que ele quiser fazer na vida, se a gente puder dar a gente dá. 

Olha, minha preocupação, no que sempre eu penso é em drogas. As drogas estão 

acabando com os jovens. 

E- Que tipo de orientação vocês passam para seu filho? 

T- Converso muito com ele, desde hoje, eu falo: você vai preso se usar drogas, que a 

polícia prende, que apanha na cadeia e ai fica preso na cadeia, ele tem que crescer com 

medo dessas coisas. Eu aproveito a novela Passione e eu e meu marido explicamos: ta 

vendo filho como é o mundo das drogas? Olha o que faz com as pessoas viram que nem 

bicho. A gente fala: olha filho, o rapaz da novela é um cara que tem dinheiro e os pobres 

pensam que é assim, não é mesmo, não tem estas clínicas chiques para se tratar. Eles 

tem advogado bom e pobre não tem, nem dinheiro para pagar advogado para tirar da 

cadeia. Falo mesmo. 

E- Qual a origem dos seus pais? 

T- Eles eram brasileiros, paulista. 

E- Eles estudaram? 

T- Eles estudaram até a antiga quarta série, o antigo primário. 

E- O que seu pai fazia? 

T Ele era motorista. Foi no trabalho que ele morreu. Minha mãe e meus irmãos mais 

velhos contam que ele foi buscar madeira, de caminhão, aqui, perto de Santa Rita do 

Passa Quatro, veio um carro, perto dali de Ribeirão Preto, tem muita cana, e ele quando 

bateu no carro, ele saiu do carro e bateu com a cabeça na pedra que tinha. Ele morreu na 

hora. 

E- Como ficou sua mãe, depois da morte de seu pai? 

T- Minha mãe chorou muito, mas não podia entregar os pontos porque tinha muitos 

filhos para criar e eu, era muito pequena, eu sou a caçula. Ai ela foi trabalhar como 

doméstica. Minha mãe teve que colocar todo mundo pra trabalhar. 

E- Ela teve ajuda dos filhos mais velhos? 
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T- Ela teve ajuda muita do primeiro filho, ele com 18 anos foi pra São Paulo, foi ser 

polícia. Fez um curso e começou a trabalhar e mandava dinheiro para a minha mãe. 

Hoje ele está aposentado e muito bem. Meu pai morreu em julho e em janeiro meu 

irmão fez dezoito e já foi para São Paulo. Ele foi sem nada, não sabia nada de São 

Paulo, foi embora. Meu irmão mais velho gostava de ser policial e a coitada da minha 

mãe diz que ele nem pôde viver sua vida e já teve que se virar na vida. Eu tinha 30 dias. 

Não tinha jeito, não tinha o que fazer, não é mesmo? Foi tudo tão de repente. 

E- Os outros irmãos e irmãs trabalham em quê? 

T- Como já disse meu irmão mais velho, eu tinha trinta dias quando ele foi trabalhar. O 

outro meu irmão começou a trabalhar com 9 anos, o quarto irmão eu não sei, e a minha 

irmã mais velha também começou a trabalhar com 9 anos e La se casou. A minha irmã 

do meio não se casou ela ficou com a minha mãe, ela é enfermeira em um Hospital de 

outra cidade. Ela vai trabalhar um dia sim, outro, não. Ela sempre gostou de estudar, fez 

concurso público e passou. 

E- Qual é a religião dos seus pais? 

T- Católica. 

E- E dos seus irmãos? 

T- Também, católicos. Meu irmão, o quarto, mora em outra cidade é devoto, católico de 

carteirinha. 

E- O que sua mãe conta como ela conheceu seu pai? 

T- Não sei, nunca perguntei pra ela e ela nunca contou pra mim. 

E- No modo de educar os filhos faziam diferença se fossem homem e mulher? 

T- Minha mãe sempre foi muito rígida. Tanto com um quanto com outro. Quando a 

gente estava lá fora e ela chamava, tinha que entrar logo e ela não fazia distinção. Eu 

não lembro de meus irmãos porque, quando eu cresci, eles já tinham ido embora 

trabalhar. Mas conosco, as mulheres, ela era rígida. Ela falava só uma vez e a gente 

obedecia. 

E- O que você pensa sobra a rigidez de sua mãe? 

T- Ótima, porque ninguém ficou gente drogada, sem trabalho. Ela colocava limites e se 

a gente não obedecia, apanhava com chinelo, cinta, e o que aparecesse na frente dela. 

Eu lembro de um dia eu ter pego dinheiro da carteira dela ou do meu irmão, quando ela 

estava em casa e jogava pela janela da cozinha e falei que eu tinha achado, fiz umas três 

vezes, e ela descobriu. Nossa! Mas aquele dia eu levei uma surra. Eu acho que eu tinha 

uns seis, sete anos. Menina, nunca mais, eu me lembro até hoje. Eu recebi várias surras 
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porque eu era “triste” quando era pequena. Mas está foi marcante. Eu fazia muita 

peraltice. 

E- Sua mãe tem hoje quantos anos? 

T- Tem 74 anos. 

E- Todos vocês continuam casados? 

T- Todos não, minha irmã, antes de mim, não se casou e mora com minha mãe. 

E- Você se lembra de como eram sua brincadeiras quando era criança? 

T- eu era de correr e quem chegasse primeira batia num tronco de árvore e gritava 

Salva. Brincava de balança caixão, de roda-roda, de pique, tudo. Brincava com as 

amigas da vizinhança. A gente se lembra até hoje das brincadeiras e a gente se dá muito 

bem entre todos. Mas a gente brincava na rua aos domingos só e quando era a hora, 

minha mãe chamava e acabava a brincadeira. Tinha que ir pra dentro de casa. E- Como 

era a divisão das tarefas em sua casa? Quem fazia o quê? 

T- Eu lavava só as louças e as outras lavavam roupa. Eu tenho uma diferença muito 

grande e não me lembro muito bem de tudo. Se vê meu irmão mais velho tem hoje 58 

anos, o segundo tem 57, o que morreu teria 55, o outro tem 48, a minha irmã mais velha 

tem 46 anos, a outra tem 37 e eu, 34 anos. 

E- Como era a explicação que sua mãe dava a você sobre namoro? 

T- Nenhuma. Nada, nada e sobre menstruação ela explicou que ia ser sempre e eu fiquei 

com 11 anos, mas não levei susto, eu já sabia alguma coisa por causa das irmãs. 

E- Como você fez para não engravidar durante seu namoro de mais de 10 anos? 

T- Só tomava pílula e assim. Mais minha mãe não explicou nada, quando eu comecei a 

namorar e a transar eu só tomava a pílula. Não sabia de camisinha. 

E- E sobre sexo o que você aprendeu com sua mãe. 

T- Nada, com ela. Eu fui aprender com a vida, com minhas colegas de escola, com 

minhas irmãs, minhas amigas. Minha mãe nunca falou sobre este assunto. 

E- Como era sua mãe no dia a dia? 

T- Ela só trabalhava e era de pouca fala. Mas também nunca vi minha mãe reclamar de 

nada e nem de chorar. Não me lembro dela falar sobre a morte de meu pai e chorar por 

isso. Morreu, morreu. Só ficaram as lembranças que meus irmãos contam quando a 

gente se reúne. Cada irmão tem uma lembrança dele, só eu que não tenho nenhuma. 

E- Como era o diálogo na sua casa? 

T- Não havia, não, ela era meio “secona”. Não abraçava e nem beijava a gente. Meio 

secona. 
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E- Como era feito o controle dos horários de vocês? 

T- Chamava e acabou. Sete horas quero todo mundo aqui, em casa. Aos domingos a 

gente brincava o dia todo, até as sete da noite. 

E- Seus irmãos estudaram? 

T- O primeiro foi até a oitava série e o segundo eu não sei, nem os outros. Sei que 

minhas irmãs estudaram como eu,mas os homens eu não vi eles crescendo e foram 

embora de casa muito cedo. 

E- Como é a relação ente você e seu marido? 

T- Ele foi meu único namorado e eu me dou muito bem com ele. Ele teve muitas 

namoradas e eu nunca perguntei pra ele porque ficou comigo. Foi dando certo, dando 

certo e a gente está até hoje junto. 

E- Você namorou muito? 

T- Eu fiquei namorando por uns sete anos (ri) 

E- Fiquei curiosa. Riu do quê? 

T- É que eu namorei ele, e tinha ajuda de minha irmã mais velha .Ela me dava remédio 

para não ficar grávida e  eu transava  com ele.Era muito bom. 

E- Sua mãe sabia? 

T- ( Riu) Claro que não .Até hoje ela não sabe disso. Ficaria muito brava comigo e com 

a minha irmã.Ela é católica e isso é pecado para ela. 

E- Gostaria de fazer algum comentário? 

T- Olha, eu sou abençoada por Deus: moro num lugar bom, perto da creche, da escola 

onde meu filho vai estudar, trabalho 4 quadras longe da creche, tenho um serviço que 

me paga bem, para esta cidade, eu e meu marido nos damos bem só tenho que agradecer 

a Deus. 

E- Você pode me dizer o que você pensa sobre a educação que estão dando para seu 

filho? 

T- A melhor. Ele tem limite, respeito pelos outros. Converso muito com ele. Coloco ele 

de castigo se penso que ele faz algo que não deveria fazer e mando ele pensar. Mas ele é 

tranqüilo. Muito pouco fui chamada na creche porque ele fez alguma coisa errada. 

Agora ele vai para a primeira série, para aprender a ler e escrever. 

E- Ele brinca? 

T- Sim, bastante, na rua e aqui, na creche e tem muitos amigos. Sabe, a gente mora num 

lugar muito bom. É tudo de respeito e não há briga entre vizinhos. Sabe, a nossa vila é 

de paz. Como eu aprendi, ele também tem hora para parar de brincar. Ele costuma 
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brincar até lá pelas 9 horas aí eu coloco ele para dentro de casa. Às vezes há briguinhas, 

mas logo a gente o acalma e ele obedece. 

E- Ele faz perguntas sobre sexo, namoro? 

T- Nada. Ele não teve nenhuma curiosidade e nem alguém o incomoda. 

E- Tais, eu gostaria de apresentar os dados da entrevista não somente para você opinar 

sobre os dados,mas também , escrever , a partir dela sua história de vida. 

T- Como? De que jeito?Eu não gosto de escrever... 

E- Então, eu traria, por escrito, a sua historia obtida pela entrevista e, aí, você a 

escreveria na primeira pessoa do singular.  

T- Como? 

E- Por exemplo: Eu, Taís nasci em... e vai continuando .Como a creche tem sala de 

computação, a gente ia para lá .Você sabe digitar? 

T- Um pouco, mais acho que dá. 

E- Quer minha ajuda para digitar?  

T- Ah eu quero, sim... 

E- Que bom!E daí como foi a entrevista para você? 

E- Como foi a entrevista para você? 

T- Gostei. Tem resposta que eu fiquei na duvida. (pausa). Mas acho que está certo. 

E- Muito obrigada pela entrevista e pelo tempo que você se dedicou. 

P- De nada. 
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2  SÍNTESE DAS HISTÓRIAS DE VIDA ESCRITAS 

NA 3ª PESSOA DO SINGULAR 
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2.1  Tema – História de Vida da Fernanda 

Data- 07 de julho de 2011. 

 

Procedimentos: 

 

A construção da biografia de cada participante foi feita seguindo os seguintes 

procedimentos: 

1- Entrevista semi-estruturada (ver anexo 1); 

2- Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular; 

3- Leitura da transcrição feita para a participante solicitando que fizesse as devidas 

mudanças caso sentisse necessidade; 

4- Em seguida, reescrita da transcrição, passando para a primeira pessoa do 

singular , usando  a tecla do computador. 

5- Em seguida, ficou combinado um dia para que as quatro ouvissem e 

participassem das histórias de vida de cada uma .  

 

Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular 

 

Fernanda nasceu em 17 de janeiro de 1967. Filha de pai e mãe brasileiros, casados 

durante 19 anos desde 1955. Seu pai morreu em 1974, em um acidente de caminhão 

dirigido por ele mesmo. Ele estava trabalhando em uma cidade praiana do Estado de 

São Paulo. Um dia ,estando dirigindo o caminhão ,houve um problema mecânico  e foi 

lançado de uma ponte ao mar, quando o pai morreu. 

Seus pais tiveram 4 filhos na seguinte ordem : três mulheres e 1 homem . Ela é terceira 

filha. Após o falecimento de seu pai, com 36 anos de idade, a situação econômica da 

família ficou bastante comprometida obrigando a família a morar com os avós paternos. 

Depois de um tempo, a convivência não deu certo, a mãe alugou uma casa e precisou 

procurar um emprego. 

O relacionamento de seus pais foi marcado por ciúmes da parte dele. Ele não permitia 

que sua mãe saísse de casa nem para trabalhar. Brigavam com muita constância. 

Fernanda considera sua mãe uma pessoa muito depressiva e amarga com a vida. Vive se 

lamentando. 

Depois que o pai morreu e a mãe teve que trabalhar para o sustento da família, teve que 

largar mão das filhas e o filho era entregue para elas cuidarem dele. A mãe, segundo 
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Fernanda, dava mais atenção para o irmão, que era o mais novinho, e as filhas não 

tiveram nada. A mãe dizia para elas que cada uma deveria  escolher o que queria ser.Se 

escolhessem  errado, a culpa é sua e não dela. E a mãe ficava passando sermão: porque 

você é isso, porque você é aquilo e como que dizendo: assuma você sua vida. Fernanda  

pensa que isso foi  péssimo. Até hoje sua mãe fala: que cada uma escolhe seu destino, 

por isso ela diz que não dá palpite na vida dos filhos. Fernanda considera sua mãe muito 

pra baixo, vive muito para o passado, se alguém a magoa, ela vai jogar na ‘cara’ da 

pessoa o resto da vida o que a deixou magoada. Fernanda tem algumas mágoas dela. 

Isso a deixa ficar muito confusa com seus sentimentos para com a mãe. Quando antes 

sua mãe ficava mal de saúde, Fernanda se acusava, mas hoje, ela tenta não se acusar 

mais. Ela  já pensou várias maneiras de mudar o jeito de tratar sua mãe ,mas ela não 

aceita , fica na dela .Na última semana, ela  falou para a mãe dela procurar livros de 

auto-ajuda . Mas sua mãe só fica dizendo que é bom, mas só fica  assim .Ela insiste com 

a mãe lhe dizendo que, se a  pessoa não se( e) ajudar ,ela fica sofrendo muito. Fernanda 

disse que se falar mal de seu irmão, sua mãe ‘emburra’ até. 

Fernanda constituiu sua família à base de dois relacionamentos que não duraram muito 

ou quase nada, segundo ela. Teve dois relacionamentos e dois filhos. Fernanda qualifica 

seu estado civil como solteira. Teve com o pai de seu primeiro filho uma aventura que 

durou alguns meses. Ela nunca foi casada, nem na igreja e nem no cartório. Depois, com 

o segundo, ela “juntou-se” com ele e se separou. Foi “amigada” dele. Teve o primeiro 

filho com 27 anos. 

O segundo companheiro paga pensão alimentícia e o faz de forma espontânea, porque 

ela não pediu nada. O primeiro está na justiça. O filho pediu para ser reconhecido e 

precisou fazer o exame de DNA. Está esperando o resultado. Este filho completa 17 

anos, agora, neste ano de 2010. Quando ela se envolveu com o pai dele tinha de 24 para 

25 anos de idade. Encontrou-o num barzinho. Ela o conheceu por intermédio de amigas 

que trabalhavam numa Cooperativa. Ele era vendedor dessa Cooperativa. Teve alguns 

relacionamentos sexuais e depois ficou grávida e ele desapareceu, Quando ela estava  

com sete meses de gestação, conseguiu encontrá-lo novamente ,mas ele não resolveu 

nada e desapareceu de  vez. Era casado, mas, falou para ela que estava separado. Depois 

de sua gravidez, ele voltou a viver com sua esposa. Ela não achava que ia engravidar. 

Escondeu a gravidez por sete meses e sua família só ficou sabendo quando estava para 

nascer a criança, uma semana antes. A gravidez não foi algo que ela queria .Foi num 

minuto de bobeira, segundo Fernanda. Ela diz::”Foi total descuido, pois ela não se 
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considerava imatura .Foi descuido meu”. Não usou preservativo. Quanto ao segundo 

companheiro, ele era separado de outra mulher. Eles se conheceram na época de escola 

e namoraram. Acabou o tempo de escola e eles se separaram. Cada um seguiu seu rumo. 

Ele se casou e teve filhos com a mulher e, em seguida, se separou. Então, Fernanda e ele 

se reencontraram e foram morar juntos. Ele disse à Fernanda durante 20 anos ficou de 

‘olho nela’ e sabia tudo o que ela fazia. Ela disse que  não era apaixonada por ele , e que  

só gostava dele. Ela pensa que nunca foi apaixonada por ninguém. Ela acha que nunca 

foi ‘louca ‘ por ninguém. Seus namoros sempre foram super tranquilos. Nada de 

ciúmes. Contou que chegou a ter um namorado após ter ficado grávida do primeiro 

filho. Este, quando soube que ela ia ter a criança, queria assumi-la ,mas ela não 

quis.Nesta  época , ela até  gostava dele ,mas ele era muito ‘galinha‘, não podia ver um 

rabo de saia .Como pai ele seria ótimo, ele adorava criança ,mas não daria  certo, 

segundo ela, porque ela não queria sofrer.? Quando começa a se sentir envolvida por um 

homem, ela se afasta. O segundo filho também veio sem esperar. Não estava com 

intenção de engravidar de novo. O primeiro filho já estava grande, com quase oito anos 

de idade. Aconteceu. Ela não podia tomar nenhum medicamento. Tentou usar 

anticoncepcional e com todos passava mal. Até injeção ela tomou para não engravidar. 

Tentou todas as marcas de injeção, mas passava mal.Então era só na prevenção. Às 

vezes usava camisinha, às vezes tabelinha. Ficou com o pai do segundo filho durante 

uns sete anos. Brigavam muito. Ele era extremamente ciumento e numa das brigas, ela o 

mandou embora de casa e ele foi.. 

Teve ajuda por parte de sua mãe para cuidar de seu filho mais velho. A mãe dava-lhe os 

alimentos e o fazia dormir. Hoje, ela nem liga para ele e, também, não liga para o mais 

novo. Sua irmã mais velha sempre a ajudou Ela com o marido são padrinhos do 

primeiro filho, sempre que Fernanda precisou deles, eles ajudaram com roupas, 

presentes. No aniversário do primeiro filho, eles deram de presente R$ 150,00 e para o 

primeiro filho deram R$ 20,00. Ele foi e comprou um Playstation e ficou todo feliz. 

Mas esse tio é assim. Ela pensa que ele é mais pai dos filhos do que o próprio pai. 

Preocupa-se com a educação deles, pergunta como eles estão, os meus dois filhos, coisa 

que os pais verdadeiros não se importam muito em fazer. Sob protesto, o primeiro filho 

teve que fazer DNA. O DNA saiu e, quando o primeiro filho nasceu o próprio cartório é 

que procurou o pai e o processo correu durante três anos. Mas sua mãe teve um 

derrame. Fernanda teve que ficar com ela e adiou  o processo e, quando foi em 2008, 

seu filho exigiu que reabrisse o processo.Eu vou abrir o processo no dia em que você 
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pedir,ele correu e em setembro veio o resultado .O pai  veio e ficou uns dois meses 

enchendo a cabeça do filho, dizendo que ele  iria conhecer os  irmãos dele e tal coisa. 

Quando saiu a comprovação do DNA, o pai não veio mais .Levou o filho  para conhecer 

os irmãos e ficou somente nisso. Fica telefonando dizendo que não vem  porque está 

doente, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo.Agora, é  preciso esperar um 

pouco para o juiz  acertar o quanto o pai terá que pagar  de pensão para o filho. O pai do 

segundo filho ajuda: busca o filho, fica com ele até 6 horas da tarde e o leva para a 

oficina dele. Ela sai do trabalho e vai para casa e o pai  o leva  para a  casa dela. 

Ela trabalha em uma empresa que vende peças eletrônicas e sua função é coordenar as 

etapas da venda. Estudou até completar o Ensino Médio. 

Ela se lembra das exigências no cumprimento das regras familiares. “Conversava de 

adultos a gente não se metia; nunca conversaram com a gente (referindo-se aos pais). Eu 

sempre fui muito fechada e só  fui me abrir para conversar depois dos 14 anos e foi 

quando comecei  a trabalhar.Até então,não conversava com ninguém.E as minhas 

curiosidades eu resolvia lendo.Tanto que,ao contrário de brincar com boneca,eu gostava 

de montar quebra-cabeça e fazer desenho.Depois que eu fiquei mocinha ,minha mãe 

marcava horário de voltar para casa:9 horas da noite. 

“Quando morava em São Paulo não podíamos ir à casa de amigos. Se fosse, não podia 

comer e nada e esta regra valia até se a gente fosse na casa dos tios. Era falta de 

educação isso valeu até a gente ficar moços.Quando meu  pai  morreu,ficamos mais 

livres e cada um foi seguindo seu dar  atenção rumo.A mãe teve que  trabalhar. Ela teve 

que largar mão das filhas  e para o meu irmão, que era o mais novinho; filhas não 

tiveram seus cuidados.A mãe dizia que cada um escolhe o que quer ser e que eu, como 

escolhi errado,deveria assumir a minha própria vida Considero esta orientação péssima  

e ela me diz :”você é quem sabe ,eu não dou palpite”Tenho muitas mágoas de minha 

mãe e também culpa porque ela ficou com a saúde abalada”. 

Eu não tive nenhuma orientação sobre o que era ser mulher. Uma vez fiz uma pergunta 

e minha mãe deu um tapa na minha boca.Nem me lembro sobre o que era .Sei que eu  

era pequena,tinha uns  10 anos e de certo tinha muita curiosidade e, então,não perguntei 

mais nada.Quando  fiquei menstruada, não houve nenhuma  explicação.Só me ensinou 

os cuidados com as trocas de protetor e mais nada.Aí eu perguntei para minhas colegas 

e fui ler.Sempre procuro ler quando não sei as coisas,Mesmo porque, pra minha mãe, 

menstruação é vista até hoje como doença. 
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Quanto ao tratamento dispensado aos filhos de acordo com o sexo, ela disse: “Não deu 

para saber muito sobre a educação dada para meu irmão e eu e minhas irmãs. Só sei que 

até hoje minha mãe só bajula meu irmão e a mulher dele. 

Diariamente faz as seguintes atividades em sua casa-Almoço e jantar; lava os partos, 

panelas, garfos, colheres, facas, enxuga tudo e guarda no armário;tira pó.Leva o filho 

mais  novo para a creche. Pega o filho à tarde,se o pai não pode. Frequentemente varrer 

todos os cômodos da casa e a calçada; lava as roupa e passa a  ferro.Depois as guardas 

nos armários e gavetas.Pelo menos uma vez na semana ela vai  ao banco ,retira dinheiro 

para pagar as contas. Faz a limpeza geral da casa (faxina) aos sábados. 

 Dedica aos afazeres domésticos pelo menos umas 22 horas semanais e para o emprego 

dedica 42 horas (empresa de empacotar peças eletrônicas). 

Quanto ao apoio recebido de outras pessoas, declarou ter recebido muito da irmã mais 

velha; razoável da mãe e pouco do irmão e da outra irmã. Recebeu bastante da creche 

(ONG) em que está matriculado o filho mais novo. Lembrou que foi a creche que 

descobriu o problema de alimentação do filho mais novo Ele não comia nada sólido e 

foi a creche quem o incentivou a comer arroz, feijão e mistura. Não tem apoio de 

vizinho. Nem os conhece. Quanto a escola, ela acha que seu filho mais novo não está se 

saindo bem nos estudos e a escola não consegue resolver seu problema de 

aprendizagem.O filho mais velho a ajuda nos afazeres domésticos e colabora  com 

irmão mais novo nas tarefas escolares.Apoio dos ex companheiros  é muito pouco. O 

pai do primeiro filho não teve nenhum apoio e do segundo recebe o que é de Lei e às 

vezes ele busca o filho na escola. 
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2.2  Tema – História de Vida da Gabriela 

Data- 19 de agosto de 2011. 

 

Procedimentos: 

 

A construção da biografia de cada participante foi feita seguindo os seguintes 

procedimentos: 

1- Entrevista semi-estruturada (ver anexo 1); 

2- Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular; 

3- Leitura da transcrição feita para a participante solicitando que fizesse as devidas 

mudanças caso sentisse necessidade; 

4- Em seguida, reescrita da transcrição, passando para a primeira pessoa do 

singular , usando  a tecla do computador. 

5- Em seguida, ficou combinado um dia para que as quatro ouvissem e 

participassem das histórias de vida de cada uma .  

 

Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular  

 

Gabriela nasceu em 06 de setembro de 1989. Filha de pai e mãe brasileiros, casados 

durante 24 anos desde 1970. Seus pais tiveram 4 filhos. O primeiro é um homem 

atualmente com 30 anos. Depois vem as mulheres na seguinte ordem: uma mulher, 

atualmente, com 29 anos de idade, depois vem a terceira com 23 anos e depois vem 

Gabriela, com 21 anos. Gabriela é a caçula. 

Todos os irmãos tiveram filhos. O irmão tem dois homens. A irmã mais velha tem um 

casal: menino e menina, respectivamente. A irmã que vem em seguida tem um casal: 

menina e menino, respectivamente. Gabriela tem um casal: uma menina e um menino. 

Todos continuam casados. 

Sua mãe continua sem companheiro e tem 59 anos. Ela trabalha cuidando do filho da 

filha mais velha. Gabriela considera sua mãe muito caseira, pois pouco sai de casa. 

Antes de se separar do marido, ela era doméstica. O pai trabalhava na roça de café. 

Gabriela pensa que a separação dos seus pais aconteceu devido ao caso extra conjugal 

de com outra  mulher com a qual ele vive  até hoje. Gabriela era pequena quando os pais 

se separaram e não se lembra, mas meus seus irmãos dizem que a mãe ficou muito 

chateada. Ficou com os filhos adolescentes e com ela, com 5 anos de idade.Os filhos 
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não têm nenhuma relação com o  pai e ela ,principalmente. Disse ela: “Ele não procura 

nóis e nem os netos dele. Eu não tenho nenhum relacionamento com meu pai. Só que eu 

sei é que ele não teve filho com essa mulher dele, que ele tem agora”. 

Gabriela acha que a educação que recebeu tinha muito controle. A mãe controlava seus 

horários e não a deixava sair de casa. Só deixava ficar na calçada, em frente da sua casa, 

mas não deixava ir mais longe. Era diferente com o irmão. Quando ela perguntava por 

que o irmão podia e ela e as irmãs não podiam sair de casa, ela sempre respondia: 

”Porque ele é homem”... mas, ela acha que a mãe deu uma educação boa, mas o pai não 

tava nem aí. Afirmou que foi sua mãe quem deu educação para todos os filhos e ela 

acha que foi boa. Todo mundo trabalha, ninguém usa droga, ninguém virou bandido. 

Porém, Gabriela acha que a mãe deveria conversar mais com todos os filhos. Neste 

momento da entrevista, Gabriela falou: ”Veja eu: Eu casei muito nova com treze anos. 

Acho que faltou diálogo, ela não conversava muito. Eu me casei com essa idade tão 

nova porque estava grávida. Eu tive o consentimento de minha mãe para morar junto 

com o marido. Eu não achei necessidade de casar no civil, ele, meu marido, hoje, (ele 

acha que a gente deve se casar certinho. No civil e no religioso. Mas eu não quero ainda. 

Não acho que casamento segura a relação”. 

Conheceu o seu companheiro no pesqueiro, perto da casa dela Era o único pesqueiro 

que tinha perto da casa dela. Eles começaram a paquerar. Ela tinha entre 12 para 13 

anos de idade quando paquerava ele; ela o achava bonito, tão bom. Só que agora perdeu 

a graça. Em seguida disse que ele oi seu único namorado. “Uma noite, disse ela, uma 

noite, eles se encontrou num bailinho, à noite, e aí (a) ficaram e  depois saíram e tiveram 

relação sexual. Ela o achava bonito”. 

Enfatizou que não recebeu nenhuma orientação sobre como é ser mulher. Disse 

”Aprendi com as outras irmãs,amigas.Quando fiquei menstruada, fiquei sabendo que 

sempre apareceria isso,uma  vez por mês. Quando fiquei grávida eu só sabia que não 

descia pra mime aí eu sabia que estava grávida. Eu não evitava e nem sabia que existia 

camisinha,anticoncepcional. Meu companheiro sabia porque eu tinha quase 13 anos e 

ele tinha 23. A respeito de sexo a orientação que minha mãe deu foi nada,nada,nada. 

Nunca ela falou nada”. 

Ela se casou com 13 anos de idade porque estava grávida e a mãe teve que dar 

consentimento para ela morar junto com o companheiro. Saiu de casa de sua mãe em 

2003 para viver com o companheiro. Ela se considerava amasiada. Teve a filha com 

quase 14 anos. Sua filha  tem 7 anos de idade .Tem um filho com 5 anos. 
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Quanto ao diálogo com seu marido e filhos, ela considera que é bom.Ela tenta  explicar 

para os filhos tudo o que ela pode. Disse “Eu não escondo não, mas eu acho que eles 

são ainda muito pequenos. O que eles perguntam eu respondo. Ele, meu menino, 

perguntou sobre um rapaz que se veste de mulher, uma bichona. E eles perguntaram, 

meu filho e minha filha, se era homem ou mulher. Eu disse que era homem que se vestia 

de mulher e quer ficar mulher. Eu acho bom eles perguntarem para não ficar aquelas 

crianças ignorantes e preconceituosas, machistas, aqueles homens chatos, penso assim: 

“é muito chato homem ignorante”. 

A família de seu companheiro é composta de cinco irmãos. Os pais são separados, 

também. O pai do companheiro tem 58 anos e a mãe dele é mais nova, tem 49 anos. A 

separação dos pais de seu companheiro se deu porque o pai bebia muito. Bebe até hoje e 

muito, disse ela. Vive sendo internado em hospital e quem o leva é a irmã do 

companheiro que mora perto do pai. Disse ela sobre o sogro“ Quando ele bebe, ele 

começa a xingar todo mundo. Ele bebe pinga. Meu marido também bebe, mas pouco. 

Eu tenho medo que ele vire um pinguço como o pai dele”. 

Gabriela considera a relação entre os irmãos dela muito boa. Eles são muito ligados na 

mãe. A sua mãe fica contente, quando, aos domingos, eles se reúnem. A mãe de 

Gabriela diz sempre que ao reunir as filhas, o filho e os netos já dá uma festa.  
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2.3  Tema – História de Vida da Lohaine 

Data- 21 de julho de 2011. 

 

Procedimentos: 

 

A construção da biografia de cada participante foi feita seguindo os seguintes 

procedimentos: 

1- Entrevista semi-estruturada (ver anexo 1); 

2- Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular; 

3- Leitura da transcrição feita para a participante solicitando que fizesse as devidas 

mudanças caso sentisse necessidade; 

4- Em seguida, reescrita da transcrição, passando para a primeira pessoa do 

singular, usando a tecla do computador. 

5- Em seguida, ficou combinado um dia para que as quatro ouvissem e 

participassem das histórias de vida de cada uma.  

 

Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular 

 

Lohaine nasceu em 27 de janeiro de 1973. Filha de pai e mãe brasileiros, casados 

durante 34 anos, desde 1973. Seu pai morreu em 2007, com 59 anos de idade  e sua mãe 

faleceu em 2009, com quase 62 anos de idade. Seus pais tiveram 4 filhos na seguinte 

ordem: três mulheres e 1 homem. Lohaine é a primogênita. A mãe de Lohaine casou-se 

com 25 anos de idadee estava grávida de Lohaine. 

Lohaine conta com muita tristeza a morte de sua mãe. Ela falou bastante e não foi 

interrompida pela entrevistadora. Esta percebeu a necessidade de Lohaine: expor seu 

sofrimento contido durante todo o processo de morte de sua mãe e da elaboração de seu 

luto. Ela disse que sua mãe começou a ficar doente logo após a morte do marido. Pensa 

que isso aconteceu porque sua mãe se viu sozinha. Ela ficou com uma depressão que os 

filhos não conseguiram encontrar recursos médicos para tratá-la. Ela teve 

mielodisplasia, tipo de leucemia linfática, informou Lohaine. Esta doença provoca uma 

fraqueza muito grande. Ao ficar doente, a mãe caía na rua, caía do nada. As pernas não 

aguentavam o peso dela. Um dia começou com uma dor de cabeça muito forte. Os 

filhos a levaram ao Posto de Saúde e davam só dipirona. Ela voltava pra casa. O Posto 

de Saúde não pediu nenhum tipo de exame, não fez nenhum (um) diagnóstico. Ia e 
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voltava. Disse Lohaine que quando voltava a dor de cabeça, ia  para o hospital e voltava 

para casa com a “merda” da dipirona. Os médicos do posto de saúde achavam que ela 

estivesse com alguma infecção. Então, davam antibiótico. A irmã, segunda filha, levou 

a mãe em uma médica particular. Esta médica diagnosticou: anemia profunda e a 

encaminhou para o Hospital com o fim de receber medicamentos apropriados. Foram 

realizados os exames de costume: sangue, urina. Foi quando ficou constatado que ela 

precisava do acompanhamento de um médico especialista. O mais difícil foi conseguir 

uma data para ela ser atendida. Os filhos conseguiram um médico depois de três meses. 

Este médico deu início a uma bateria de exames e ele constatou a doença: 

mielodisplasia. Lohaine disse que puxou esse nome pela Internet porque o médico não 

explicava pra ninguém que era Câncer. Mas ela descobriu pela Internet que era um tipo 

de câncer no sangue e esse câncer vai destruindo os glóbulos. Como ela explicou o 

sangue tem o vermelho e o branco, e então um tem que viver com o outro de modo 

certo, mas, no caso de sua mãe, os dois viveram mas só que no caso um comia o outro. 

Disse Lohaine que era o vermelho que atingia o branco. Assim, Lohaine disse que 

sentia muita tristeza ao ver sua mãe naquele estado. Era uma pancadinha pequena que 

ela recebia e o lugar ficava roxo. Quando faziam a coleta do sangue ou faziam 

transfusão ficava tudo marcado. Mas, com a transfusão de sangue sua mãe apresentava 

alguma melhora. Esta melhora alegrava toda a família. Quem levava a mãe nos exames 

ou para fazer as transfusões era Lohaine ou a segunda filha. Lohaine pensa que a 

terceira filha e o filho viviam apresentando desculpas para se ausentar desse 

compromisso Lohaine lamenta profundamente não estar presente no momento em que 

sua mãe faleceu. Ela havia dormido. à noite , no hospital e a mãe passou de forma 

inconsciente . Pela manhã foi até sua casa e,quando chegou em casa, veio a notícia da 

morte Disse:” Virei  as costas ,e ela morreu.Tudo que era para fazer para ela eu fiz .Eu 

cuidei dela”. Lohaine expressa, também, muita tristeza ao falar sobre a morte de seu pai. 

Este morreu após  um derrame  cerebral. Durou pouco tempo após o derrame. 

Lohaine disse que nunca aprendeu com seus pais, principalmente com sua mãe, nada 

sobre namoro, sexo. Disse: ”Nada, nada. Quando menstruei, não sabia do que se tratava. 

Minha mãe, nessa ocasião, me disse que eu iria ter sangramento todos os meses”. 

Quando menstruava precisava colocar um tampão como se fosse fraldas. Lohaine conta 

que depois aprendeu na rua e com as amigas o que deveria usar para se proteger. 

Quando teve relações com o primeiro homem, ela não sabia que poderia vir a ter um 

nenê. O motivo: sua mãe nunca lhe falou nada e ela, também, nunca perguntou sobre 
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isso. Depois da ‘burrada” (ficar grávida do primeiro filho) começou a procurar modos 

de não engravidar mais.O que ela aprendeu sobre a  vida deve às amigas  e aos contatos 

com as pessoas onde ela ia trabalhar. Se houve uma coisa que seus pais ensinaram 

foi:trabalhar, ser honesta.Não sabia nada sobre gravidez Por exemplo: o pai do primeiro 

filho a convidou para sair  depois da aula, ela saiu e transou e ficou já grávida. Tinham 

falado para ela que, quando se menstrua, não  há gravidez  e ela entendeu que depois da 

menstruação não haveria perigo de transar e ficar grávida. Tudo errado: engravidou e 

nem se lembra mais do rapaz  com quem teve o primeiro filho.Aprendeu com um 

médico do Posto de Saúde,nas consultas, que  há as tabelinhas. Ele me explicou como 

usá-las e pronto. Não podia usar remédios para evitar gravidez porque se sentia muito 

mal. Enfatizou que não havia diálogo em sua casa. 

Lohaine constituiu sua família à base de dois relacionamentos. O primeiro dos 

relacionamentos foi casual com quem teve o primeiro filho do sexo masculino. Ela nem 

se lembra mais desse homem. O filho foi criado pelo segundo companheiro que o 

reconheceu como filho. Com este homem teve dois filhos: uma menina e depois um 

menino. Este relacionamento durou 13 anos, aproximadamente. Separou-se em 2003 e 

divorciou-se dele em 2006. 

Tal como fez a narrativa da morte de sua mãe, ela contou sobre o encontro com o 

companheiro com quem se casou e por quem se considerava apaixonada até este ano de 

2010, quando fez a entrevista. A entrevistadora deixou livre para ela narrar toda a sua 

frustração e infortúnio havidos no relacionamento. 

Quando no dia 27 de janeiro fez dezenove anos, nascia daí um mês em 27 de fevereiro, 

o primeiro filho. Disse que arrumou  um casamento com o J. pra resolve uma gravidez e 

o casamento acabou em brigas e muitas mágoas. O J. vivia jogando na cara dela  que 

estava com ela porque ajudou-a a ter o filho, criar o filho do outro. Dizia que não 

gostava dela. Quando o filho mais velho nasceu, e ela já e estava com  nove meses,por 

três vezes pensou em cancelar o casamento.Porém, sua  minha mãe dizia  que se  ele  

não se casasse ela iria ficar “falada”.Os pais dela choravam muito.Lohaine, então, foi 

até o  pai do J. e lhe disse estar grávida,mas que o filho não era do J., filho dele .J 

,portanto, não era obrigado a ficar com ela. E se ele quisesse ficar com ela, não ia 

prender o J. No entanto, custasse o que custasse , façam o que tiver que fazer, mas eu 

não tiro meu filho, disse ela para o pai de J. O pai do J. falou que ela era um mulher 

trabalhadeira e que ele fazia gosto no casamento.Então, J e ela se casaram e tiveram boa 

relação por  dois anos. Mas, depois J. foi infiel e foi fazendo traições sobre traições. Um 
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dia, em 2003, ela falou que não estava aguentando mais. Ela lavava, passava, cuidava 

dele, e ele saía para procurar outra mulher. Não tinha hora pra chegar, ela não podia 

falar nada com ele. Ele se achava um adolescente e ela cansou-se. Separou-se dele, mas 

continuou morando na mesma casa. Esta casa ficava situada no terreno em que havia 

uma outra casa em que vivia os sogros dela, isto é ,os pais dele. Ele falava que não tinha 

tido infância, que ele queria ter infância. Depois de um tempo, ele arrumou uma mulher 

do Canadá. Ele encontrou-se com ela pela Internet e ela mandava presentes para ele: 

roupa, balas, bombons, camisetas, calça, blusas, meias, tudo. Ela mandou até 

correntinha com medalha, relógio, bolo, chapéu, cachecol, botas. Tudo o que se possa 

imaginar que uma mulher pode dar pra um homem, ela dava. Ele chegou até a fazer o 

passaporte para ir para o Canadá e morar com ela. No dia13 de abril, não se lembrou do 

ano, numa sexta-feira treze, no dia em que ela quebrou o pé, a mulher do Canadá sofreu 

um acidente. Ela foi pegar um táxi para pegar o avião, para poder ir embora para a 

cidade onde ela morava, veio um caminhão, bateu no táxi. Ela ficou com a coluna 

fraturada e presa nas ferragens. Chamado o resgate foi constatado um problema 

cardíaco. Ela ficou uns quatro meses internada, não resistiu e veio a falecer. J. contava 

tudo para a Lohaine e para o pai. Ele chorava. O divórcio foi pago pela  mulher do 

Canadá. J. sonhava ter uma vida no estrangeiro. Segundo Lohaine, este sonho foi todo 

pelo ralo com a morte dela. Só que enquanto ele tinha a namorada do Canadá, ele já 

tinha uma namorada aqui. A do Canadá morreu e ele ficou com essa aqui do 

Brasil,durante dois  anos.Lohaine, não suportando cuidar das roupas dele, da comida e 

ser traída, colocou-o para fora de casa .O sogro não sabia da mulher do Brasil.Quando 

Lohaine contou  para o sogro, este  exigiu que J.saísse da casa de Lohaine e fosse morar 

na casa dele. A sogra é doente, vive em uma cama. O sogro é quem cuida dela. Em 

2010, vivia na mesma casa: J., o pai e a mãe. Ela morava em outra casa, mas dentro do 

mesmo quintal. Então, seu sogro fechou o terreno separando as duas casas. Ele pôs a 

casa dele pra vender. Com a morte da mãe de Lohaine, ela espera poder comprar as 

partes dos irmãos e morar na casa em que foi da mãe e do pai. Lohaine vive de uma 

esperança: ter a sua casa própria, viver nela. Ela conta com seu trabalho e com seus 

filhos que são, segundo relato dela, sua vida. Tem, também, um namorado, depois que J. 

arrumou oura mulher. Mas o J. é bom até hoje com os três filhos e a ajuda na educação 

deles. Paga certinho as pensões porque é funcionário público e já vem tudo descontado 

no holerite. Sua irmã depois dela é uma grande amiga dela. A ajuda sempre. Agora, a 

irmã mais nova, a terceira filha dos pais dela, é muito briguenta e ela não se dá bem; o 



66 
 

relacionamento é distante. Do mesmo modo com o irmão. Quase não sabe nada da vida 

dele. É bem distante. 
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2.4  Tema – História de Vida da Taís 

Data- 25 de agosto de 2011. 

 

Procedimentos: 

 

A construção da biografia de cada participante foi feita seguindo os seguintes 

procedimentos: 

1- Entrevista semi-estruturada (ver anexo 1); 

2- Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular; 

3- Leitura da transcrição feita para a participante solicitando que fizesse as devidas 

mudanças caso sentisse necessidade; 

4- Em seguida, reescrita da transcrição, passando para a primeira pessoa do 

singular, usando a tecla do computador. 

5- Em seguida, ficou combinado um dia para que as quatro ouvissem e 

participassem das histórias de vida de cada uma. 

 

Transcrição da entrevista na terceira pessoa do singular  

 

Taís nasceu em 08 de junho de 1976. Filha de pai e mãe brasileiros. Os pais ficaram 

casados até o falecimento de seu pai há 34 anos. Foi no trabalho que ele morreu. A mãe 

e os irmãos mais velhos contam que ele foi buscar madeira, de caminhão, aqui, perto de 

Santa Rita do Passa Quatro. Ela conta: “Veio um carro, perto dali de Ribeirão Preto, 

tem muita cana, e ele quando bateu no carro, ele saiu do carro e bateu com a cabeça na 

pedra que tinha na estrada. Ele morreu na hora.Minha mãe chorou muito, mas não podia 

entregar os pontos porque tinha muitos filhos para criar e eu, era muito pequena, eu sou 

a caçula. Aí ela foi trabalhar como doméstica. Minha mãe teve que colocar todo mundo 

pra trabalhar muito cedo”. 

A mãe teve muita ajuda do primeiro filho. Ele com 18 anos foi pra São Paulo, foi ser 

polícia. Fez um curso e começou a trabalhar e mandava dinheiro para a mãe. Hoje ele 

está aposentado e muito bem. O pai morreu em julho e em janeiro o irmão fez dezoito e 

já foi para São Paulo. Disse Taís: ”Ele foi sem nada, não sabia nada de São Paulo, foi 

embora. Meu irmão mais velho gostava de ser policial e a coitada da minha mãe diz que 

ele nem pôde viver sua vida e já teve que se virar na vida. Eu tinha 30 dias. Não tinha 

jeito, não tinha o que fazer, não é mesmo? Foi tudo tão de repente. Como já disse meu 
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irmão mais velho, eu tinha trinta dias quando ele foi trabalhar. O outro meu irmão 

começou a trabalhar com 9 anos, o quarto irmão eu não sei, e a minha irmã mais velha 

também começou a trabalhar com 9 anos e  lá se casou. A minha irmã do meio não se 

casou, ela ficou com a minha mãe.Ela é enfermeira em um Hospital de outra cidade. Ela 

vai trabalhar um dia sim, outro, não. Ela sempre gostou de estudar, fez concurso público 

e passou”. 

O marido tem 37 anos e ela tem 34 anos. Ela se casou com 27 anos. Conheceu o marido 

num baile, no baile, dançando. Ela disse: “Conversa vai, conversa vem, “garremo a 

conversá” e ficamos juntos, ficamos juntos durante oito anos e a gente não se decidia se 

casar porque estava bom, estava ótimo. Um dia a gente disse que precisava ficar sério. 

Casei em setembro e engravidei em novembro. Meu marido é muito bom. Ele me ajuda 

muito:faz a mamadeira do filho, ele dá banho nele , tudo. Mamadeira eu não faço, quem 

faz é o meu marido desde quando o filho era pequenininho. Viche, ele adora fazer a 

mamadeira do filho até agora”. 

A mãe dela é muito boa: ela vai na casa dela, ajuda a passar roupa e outras coisas.Nas 

férias escolares do filho, a mãe fica com ele. O filho de Taís gosta de ficar com avó. 

Disse ela “Agora nas férias ele fica com ela o dia todo. Ele adora, fica lá o dia inteiro. 

Minha mãe tem mais nove netos. Mas ela fica só com meu filho, porque os outros 

moram em outras cidades”. 

Minha mãe não era de muita conversar, um pouco severa ,Eu e meu marido somos mais 

de conversar com o filho.Disse ela :“Converso muito com meu filho, desde hoje, eu 

falo: você vai preso se usar drogas, que a polícia prende, que apanha na cadeia e aí fica 

preso na cadeia, ele tem que crescer com medo dessas coisas. Eu aproveito a novela 

Passione e eu e meu marido explicamos- ta vendo filho como é o mundo das drogas? 

Olha o que faz com as pessoas viram que nem bicho. A gente fala: olha filho, o rapaz da 

novela é um cara que tem dinheiro e os pobres pensam que é assim, não é mesmo, não 

tem estas clínicas chiques para se tratar. Eles têm advogado bom e pobre não tem, nem 

dinheiro para pagar advogado para tirar da cadeia. Falo mesmo.Ele tem limite, respeito 

pelos outros. Converso muito com ele. Coloco ele de castigo se penso que ele faz algo 

que não deveria fazer e mando ele pensar. Mas ele é tranquilo. Muito pouco fui 

chamada na creche porque ele fez alguma coisa errada. Agora ele vai para a primeira 

série, para aprender a ler e escrever”. 

 Meu marido foi meu único namorado e eu me dou muito bem com ele. Ele teve muitas 

namoradas e eu nunca perguntei pra ele porque ficou comigo. Foi dando certo, dando 
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certo e a gente está até hoje junto. Disse ela:”Olha, eu sou abençoada por Deus: moro 

num lugar bom, perto da creche, da escola onde meu filho vai estudar, trabalho 4 

quadras longe da creche, tenho um serviço que me paga bem, para esta cidade, eu e meu 

marido nos damos bem só tenho que agradecer a Deus. 
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3  HISTÓRIAS DE VIDA 
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3.1  História de vida de Fernanda 

 

Eu nasci em 17 de janeiro de 1968. Sou filha de pai e mãe brasileiros, casados 

durante 24 anos desde 1955. Meu pai morreu em 1979, em um acidente de caminhão 

dirigido por ele mesmo. Ele estava trabalhando em uma cidade praiana do Estado de 

São Paulo. Um dia, estando dirigindo o caminhão, houve um problema mecânico e foi 

lançado de uma ponte ao mar, quando o pai morreu. 

Meus pais tiveram quatro filhos na seguinte ordem: três mulheres e um 

homem. Eu sou a terceira filha. Após o falecimento de meu pai, com 46 anos de idade, a 

situação econômica da minha família ficou bastante comprometida obrigando a minha 

família a morar com os avós maternos. Depois de um tempo, a convivência não deu 

certo e a minha mãe alugou uma casa e precisou procurar um emprego.Ela nunca tinha 

trabalhado porque meu pai não queria.Ela foi ser empregada doméstica.Eu tinha 11 anos 

de idade quando meu pai morreu  e este acontecimento marcou muito a vida de minha 

família e a minha  também. Eu achava que Deus foi injusto comigo.As três filhas 

tiveram que cuidar do irmão caçula.Isso foi impedimento para que eu não brincasse 

como eu queria.Brincar com as amigas. 

O relacionamento de meus pais foi marcado por ciúmes da parte dele. Ele não 

permitia que minha mãe saísse de casa nem para trabalhar. Brigava com muita 

constância. Eu considero minha mãe uma pessoa muito depressiva e amarga com a 

vida.Vive se lamentando.Eu acho que com  isso ela afasta as pessoas dela. Na verdade, 

eu me afasto.  

Mas me lembro de meu pai.Ele era inteligente.A morte dele,eu entendo, 

agora.Minha mãe sempre foi muito depressiva e então eu não sei se o que ela conta é 

porque ela vê a vida preta ou não. Mas ela falava que tudo era difícil. Ela falava que só 

tinha um jeito de trabalhar na roça, principalmente de café. Por isso me lembro de meu 

pai. Meu pai me ensinou fazer de tudo um pouco. Ele deixava mexer no caminhão dele. 

Eu sei consertar muitas peças de carro, de luz, porque ele me ensinava.Ele dizia que a 

vida não era fácil pra ninguém e que precisava arrumar logo um trabalho. Que eu 

precisava estudar para ser gente. No tempo dele não tinha escola em todo lugar. Ele 

precisava trabalhar e aí aprendeu guiar caminhão. Meu pai e minha mãe sempre 

passaram a idéia que o trabalho é importante para a vida e ser honesto. Nada de fuçar 

mexendo nas coisas dos outros. 
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Depois que o meu pai morreu e a minha mãe teve que trabalhar para o sustento 

da família, teve que largar mão das filhas. O filho foi entregue para nós, as filhas, 

cuidarmos dele. A mãe, na minha visão, dava mais atenção para o meu irmão que era o 

mais novinho e para as filhas nós não tivemos nada.Eu sentia muito ciúmes de meu 

irmão. A minha mãe dizia para nós que cada uma deveria escolher o que queria ser. Se 

escolhêssemos errado, a culpa era nossa e não dela. E a minha mãe ficava passando 

sermão: porque você é isso, porque você é aquilo e como que dizendo: assuma você sua 

vida Eu penso que isso foi péssimo. Até hoje minha mãe fala que cada uma escolhe seu 

destino, por isso ela diz que não dá palpite na vida dos filhos. Ela me critica sempre e 

lembra o tempo todo que eu sou uma filha que não respeitou a família e nem a memória 

do meu pai, só porque tive um filho com um homem casado e ele não assumiu nada. Eu 

considero minha mãe muito pra baixo, vive muito para o passado, se alguém magoa ela, 

ela aí joga na ‘cara’ da pessoa o resto da vida o quanto a deixou magoada.Tenho 

algumas mágoas dela. Isso me deixa ficar muito confusa com meus sentimentos para 

com minha mãe. Quando antes minha mãe ficava mal de saúde, eu me acusava, mas, 

hoje, eu tento não me acusar mais. Eu já pensei várias maneiras de mudar o jeito de 

tratar minha mãe, mas ela não aceita, fica na dela. Na última semana, eu falei para 

minha mãe procurar livros de auto-ajuda.Mas minha mãe só fica dizendo que é bom, 

mas só fica assim. Eu insisti com minha mãe lhe dizendo que se a pessoa não se e 

ajudar, ela fica sofrendo muito.Agora, se falar mal de meu irmão, minha mãe ‘emburra’ 

até.Vira “bicho”.Eu não consigo entender a preferência de minha mãe pelo meu 

irmão.Só pode ser porque ele é home.Mas quando ela precisa,pede socorro para mim. 

Eu constituí minha família à base de dois relacionamentos que não duraram 

muito ou quase nada. Tive dois relacionamentos e dois filhos. Mas eu qualifico meu 

estado civil como solteira. Tive com o pai de meu primeiro filho uma aventura que 

durou alguns meses.Eu fui levada pelo entusiasmo de achar que um homem estranho na 

cidade estava me dando “mole”. Eu nunca fui casada nem na igreja e nem no cartório. 

Tive o primeiro filho com 26 anos . Depois, com o segundo, eu me “juntei” com ele e  

me separei. Fui “amigada” dele.  

O segundo companheiro paga pensão alimentícia e faz de forma espontânea 

porque eu não pedi nada. O primeiro “caso” com quem eu tive um filho está na justiça. 

O filho pediu para ser reconhecido e precisou fazer o exame DNA. Está esperando o 

resultado. Este meu filho completa 16 anos, agora, neste ano de 2010. Quando eu me 

envolvi com o pai dele eu tinha de 24 para 25 anos de idade. Encontrei ele num 
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barzinho. Eu conhecia ele por intermédio de amigas que trabalhavam numa 

Cooperativa. Ele era vendedor dessa Cooperativa. Tive alguns relacionamentos sexuais 

com ele e depois fiquei grávida e ele desapareceu. Quando eu estava com sete meses de 

gestação consegui encontrá-lo novamente, mas ele não resolveu nada e desapareceu de 

vez. Era casado, mas, falou para mim que estava separado.Depois de minha gravidez, 

ele voltou a viver com sua esposa. Eu não achava que ia engravidar.Escondi a gravidez 

por sete meses. Minha família ficou sabendo depois disso.A gravidez não foi algo que 

eu queria.Foi indesejada.Foi num minuto de bobeira:Foi total descuido, pois eu não me 

considerava imatura. Foi descuido meu. Não usei preservativo. Caí que nem patinho. 

Quanto ao segundo companheiro, ele era separado de outra mulher. Eu já o 

conhecia desde a época de escola e a gente namorou. Acabou o tempo de escola e nós 

separamos. Cada um seguiu seu rumo. Ele se casou e teve filhos com outra mulher e, 

em seguida, se separou. Então, eu e ele nos reencontramos e fomos morar juntos. Ele 

me disse que durante 20 anos ficou de ‘olho em mim’ e sabia tudo o que eu fazia. Mas, 

eu nunca fui apaixonada por ele, eu só gostava dele. Eu penso que nunca fui apaixonada 

por ninguém.Eu acho que nunca fui ‘louca’ por ninguém. Meus namoros sempre foram 

super tranqüilos.Nada de ciúmes.Cheguei a ter um namorado após ter ficado grávida do 

meu primeiro filho.Ele, quando soube que eu ia ter a criança, queria me assumir, mas eu 

não quis. Nessa época eu até gostava dele, mas soube que ele era muito ‘galinha, não 

podia ver um rabo de saia. Como pai,eu acho que ele seria ótimo, ele adorava 

criança,mas não daria certo, porque era mulherengo.Aí eu ia sofrer e eu não queria 

sofrer. Eu sou assim: quando começo a me sentir envolvida por um homem, eu o afasto 

de mim.O segundo filho também veio sem esperar.Não estava com intenção de 

engravidar de novo. O primeiro filho já estava grande com quase oito anos de idade 

Aconteceu por insistência do companheiro.Eu não podia tomar nenhum 

medicamento.Tentei usar anticoncepcional e com todos passava mal. Até injeção eu 

cheguei a tomar para não engravidar. Tentei todas as marcas de injeção, mas passava 

mal. Então era só na base da prevenção. Às vezes usava camisinha, às vezes tabelinha. 

Fiquei com o pai do segundo filho durante uns sete anos.A gente brigava muito. Ele era 

extremamente ciumento e numa das brigas,eu mandei ele embora de casa e ele foi. 

Tive ajuda por parte de minha mãe para cuidar de meu filho mais velho. A mãe 

dava-lhe os alimentos e fazia ele dormir. Hoje, ela nem liga para ele e, também, não liga 

para o mais novo.Ainda bem que tenho minha irmã mais velha que sempre me ajudou. 

Ela e o marido são padrinhos do primeiro filho, sempre que eu preciso deles, eles 
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ajudam com roupas, presentes. No aniversário do primeiro filho, eles dão presentes em 

dinheiro.Eu penso que ele,meu cunhado, é mais pai dos meus filhos do que os próprios 

pais deles. Preocupa-se com a educação deles, pergunta como eles estão indo.Coisa que 

os pais verdadeiros não se importam muito em fazer.Uma coisa eu sei:amizade é feita 

de atenção, de cuidados.Sob protesto, o primeiro filho teve que fazer DNA. O DNA saiu 

e, quando o primeiro filho nasceu o próprio cartório é que procurou o pai e fez o 

processo, mas minha mãe teve um derrame e eu tive que ficar com ela e adiei o processo 

e quando foi em 2008 meu filho exigiu que reabrisse o processo. O pai dele veio e ficou 

uns dois meses enchendo a cabeça do filho dizendo que ele iria conhecer os irmãos dele 

e tal coisa.Quando saiu a comprovação do DNA, o pai, não veio mais. Levou o filho 

para conhecer os outros irmãos e ficou somente nisso. Fica telefonando dizendo que não 

vem porque está doente porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Agora, é 

preciso esperar um pouco para o juiz acertar o quanto o pai terá que pagar de pensão 

para meu filho. O pai do segundo filho ajuda:busca o filho, fica com ele até 6 horas da 

tarde e o leva para a oficina dele. Eu saio do trabalho e vou direto para casa e o pai leva 

o filho  para minha casa. Eu trabalho em uma empresa que vende peças eletrônicas e 

minha função é coordenar as etapas da venda.  

Eu me lembro das exigências no cumprimento das regras familiares. Conversa 

de adultos a gente não se metia; nunca conversar com os outros.Eu sempre fui muito 

fechada e só fui me abrir para conversar depois dos 14 anos e foi quando comecei a 

trabalhar.Até então, não conversava com ninguém. E as minhas curiosidades, eu 

resolvia lendo. Tanto que, ao contrário de brincar com boneca, eu gostava de montar 

quebra-cabeça e fazer desenho. Depois que eu fiquei mocinha, minha mãe marcava 

horário de voltar para casa: 9 horas da noite.Quando morava em São Paulo não 

podíamos ir à casa de amigos. Se a gente fosse, não podia comer nada e esta regra valia 

até se a gente fosse à casa dos tios. Era falta de educação isso valeu até a gente ficarmos 

moços. 

Eu não tive nenhuma orientação sobre o que era ser mulher. Uma vez fiz uma 

pergunta dessa e minha mãe deu um tapa na minha boca.Nem me lembro sobre o que 

era.Sei que eu era pequena,tinha uns 10 anos e de certo tinha muita curiosidade e, então, 

não perguntei mais nada. Quando fiquei menstruada, não houve nenhuma explicação. 

Só me ensinou os cuidados com as trocas de protetor e mais nada. Aí eu perguntei para 

minhas colegas e fui ler. Sempre procuro ler quando não sei as coisas. Mesmo porque, 

pra minha mãe, menstruação é vista até hoje como doença. 
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Não posso me queixar da vida que eu levo atualmente. Meu filho mais velho é 

bom, estudioso e conseguiu o que queria: ser reconhecido pelo pai e está fazendo o 

exame de DNA. O outro, eu tenho um pouco de preocupação porque é muito 

desanimado e não gosta de estudar. Mas eu me apego com meus livros de auto-ajuda e 

encontro forças para viver Eu acho forças em Deus que dá confiança e segurança para 

mim. Eu acho que hoje eu enfrento a vida com mais força e vou conseguir melhorar 

mais. 

Escrever esta história de um pouco de minha vida me ajudou a pôr para fora 

muita coisa que estava confusa.Foi muito bom. 

Após a leitura, fez-se uma silêncio muito grande. Escutaram a leitura da 

história: a pesquisadora e as participantes:Gabriela, Lohaine e Taís. 

Cida - Vamos bater palma para esta história que é única, não tem nenhuma outra igual a 

essa. (Todas batem palmas). O que aconteceu com cada uma de vocês ao ouvirem a 

história da Fernanda. 

Lohaine - Nossas famílias são muito parecidas. Você só tem um filho a menos do que 

eu. Os problemas são os mesmos. Eu tenho um filho adolescente que também não é 

filho do que foi meu marido. Mas só que ele, o pai do menino, não assumiu nunca nada. 

Nem sabe que ele existe quem criou ele foi o homem com quem me casei e que não é 

filho dele. Eu também fiquei bastante emocionada com a história da morte de seu pai, 

porque eu também sofri muito com a do meu pai e depois da minha mãe.  

(Silêncio) Eu observo que estão com os olhos marejados de lágrimas. 

Taís- Eu também quero. Sabe a sua história bate um pouco com a minha. Meu pai 

também foi caminhoneiro e morreu fazendo uma viagem e minha mãe teve que se virar 

para criar todos os filhos. 

Gabriela- Eu fiquei triste com a história da morte de seu pai. Que morte triste! Mas eu, 

também, fui criada sem o carinho de meu pai porque ele se separou da minha mãe e 

nunca deu atenção para os filhos e nem para os netos. Tenho raiva, mas, também sinto 

falta de conselhos, de afeto, sabe. 

Taís- Você falou que foi boba, que caiu que nem patinho, porque teve a história com 

aquele homem que falou que não era casado e era. Será que você não está exagerando e 

exigindo muito de você? E ele, ele sabia que não podia fazer isso.  

Lohaine- É mesmo, a Tais tem razão. Esses homem apronta e a gente ainda se sente 

culpada. 
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Gabriela- Quando vocês escutarem a minha história é que vão ver o que é ‘cair feito 

patinho”. 

Taís- Tô curiosa. 

Fernanda- Sabe gente, a minha raiva de mim mesma é porque eu não era jovenzinha, eu 

tinha quase 25 anos, meo. Sabia das coisas. Mas você tem razão, os homens deveriam 

ser mais verdadeiros. Se ele me contasse que era separado, mas estava pensando em 

reconciliar eu ia dar um tempo para ver se ele estava afim da ex. Mas ele mentiu porque 

era casado. Mas cai que nem patinho. 

Cida - O que é cair feito patinho para você e todas vocês. 

Lohaine - Sei lá... essa expressão não tem nada a ver com a pata.Só se for ...ah ...quando 

o pato sobe nela...(Ri alto). Mas é ser enganada. Acreditar. 

Todas concordam fazendo meneio com a cabeça. 

Taís - Sabe, você fala que sua mãe é depressiva, é muito pra baixo, mas também, eu 

acho que teve seus motivos. Criou filhos sem o pai, preocupada com o futuro deles. 

Ficou que nem a minha mãe “secona”. 

Fernanda –É, mas a minha é muito mais seca.A minha me empurra pra baixo. 

Cida- Vamos pensar num nome para a história da Fernanda. 

Fernanda disse: A mulher que pensava ser esperta  .Eu sempre penso isso de mim. 

Cida - Como assim? 

Fernanda- Esperta- sabe tudo da vida, não é mais uma criança.Mas vejo que estou 

mudando e aprendendo.Sabe que foi bom falar de mim para vocês.Vocês me ouviram 

prestando muita atenção na história. 

Gabriela- Quantas coisas aconteceu em sua vida...E você não desanimou.Eu admiro 

gente que nem você: gosta de ler, é calma. 

 (Novo silêncio) Depois de um certo tempo, interrompo e proponho outra leitura. 

Cida- Muito obrigada pela participação de todas e pela sua colaboração ao contar sua 

história. E agora, quem gostaria de contar sua história. 

Taís- Eu vou ler a minha do meu jeito. Olha, eu nunca leio em voz alta porque tenho 

muita vergonha. 

Cida- Se sua vergonha pudesse ser contada num termômetro como está sua vergonha, 

agora? 

Taís- (respira) Está controlada. A gente se lembra da escola. Eu tinha uma professora 

que mandava ler e chamava a gente para ler alto.Dava um medo de errar. 

Cida - Se fosse um termômetro estaria com febre? 
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Taís (ri) não! Está abaixo do ponto de febre. Eu vou ler.  

 

3.2  História de vida de Taís 

Eu nasci em 08 de junho de 1976. Sou filha de pai e mãe brasileiros. Meus pais 

ficaram casados até o falecimento de meu pai há 34 anos. Foi no trabalho que ele 

morreu. A minha mãe e os irmãos mais velhos contam que ele foi buscar madeira, de 

caminhão, aqui, perto de Santa Rita do Passa Quatro. Eles contam que veio um carro, 

perto dali de Ribeirão Preto, tem muita cana, e quando bateu no carro, ele saiu do carro 

e bateu com a cabeça na pedra que tinha na estrada. Ele morreu na hora. Minha mãe 

chorou muito, mas não podia entregar os pontos porque tinha muitos filhos para criar e 

eu, era muito pequena, eu sou a caçula. Ai ela foi trabalhar como doméstica. Minha mãe 

teve que colocar todo mundo pra trabalhar muito cedo.Meu pai deixou saudades .Até 

hoje eu escuto falar que ele era um homem bom,calmo.Eu era nenê de 30 dias quando 

ele morreu.Eu sei que tive pai porque falam dele para mim,mas eu tenho um vazio.A 

vida oferece momentos bons e maus,de surpresa.Mas como diz minha mãe:Deus sabe o 

que faz. 

A minha mãe teve muita ajuda do primeiro filho, meu irmão. Ele com 18 anos 

foi pra São Paulo, foi ser polícia. Fez um curso e começou a trabalhar e mandava 

dinheiro para a minha mãe. Hoje ele está aposentado e muito bem.  

O meu pai morreu em julho e em janeiro o meu  irmão fez dezoito e já foi para 

São Paulo. Meu irmão foi sem nada, não sabia nada de São Paulo, foi embora. Meu 

irmão mais velho gostava de ser policial e a coitada da minha mãe diz que ele nem pôde 

viver sua vida e já teve que se virar na vida.Eu tinha 30 dias. Não tinha jeito, não tinha o 

que fazer. Foi tudo tão de repente. O outro meu irmão começou a trabalhar com nove 

anos, o quarto irmão eu não sei. Ele morreu muito pequenininho e acho que foi de 

pneumonia. A minha irmã mais velha também começou a trabalhar com 9 anos e já se 

casou com 18 anos. A minha irmã do meio não se casou, ela ficou com a minha mãe. 

Ela é enfermeira em um Hospital de outra cidade. Ela vai trabalhar um dia sim, outro, 

não.Ela sempre gostou de estudar, fez concurso público e passou. 

O meu marido tem 37 anos e eu tenho 34 anos. Eu me casei com 27 

anos.Conheci o meu marido num baile, no baile, dançando. Aí, conversa vai, conversa 

vem, ficamos juntos durante sete  anos e a gente não se decidia se casar porque estava 

muito  bom. E estava ótimo. Um dia a gente disse que precisava ficar sério. Casei em 
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setembro e engravidei em novembro. Meu marido é muito bom. Ele me ajuda muito: faz 

a mamadeira do filho, ele dá banho nele, tudo. A gente se dá bem. À tarde, quando eu 

chego do trabalho já ponho uma “cerva” na geladeira. È pra relaxar, nos sábados. 

Tomamos com gosto.Mais eu acho ele meio devagar, muito parado. Ele ganha pouco 

com os patrões e não pede aumento. Ele é serralheiro dos bons. Lida com serra elétrica. 

Precisava se valorizar mais. 

A minha mãe é muito boa: ela vai na minha casa, me ajuda a passar roupa e 

outras coisas. Nas férias escolares do meu filho, a minha mãe fica com ele. O meu filho 

gosta de ficar com avó. Agora nas férias, de janeiro mesmo, ele vai ficar com ela o dia 

todo. Ele adora, fica lá o dia inteiro. 

Minha mãe não foi de muita conversar, um pouco severa, secona. Eu acho que 

era porque se preocupava com a educação dos filhos e de mim que era um bebê.Ela não 

sabia explicar nada sobre o corpo da mulher.Ela era vergonhosa .Quando fiquei 

menstruada eu sabia o que era porque minha irmã mais velha foi que explicou.Disse que 

quando vinha sangue e tinha que ser todos os meses, para sempre,que eu precisava usar 

absorvente.Mas a gente era pobre e fazia com panos macios. Para economizar. 

Eu e meu marido somos mais de conversar com o filho. A gente explica que 

precisa ter Deus e falamos que se agente não vai muito na igreja é porque estamos muito 

cansados, mas que rezamos todas as noites para ele ser feliz. Converso muito com meu 

filho, desde hoje, eu falo: para ele que se ele for  preso, se usar drogas, que a polícia 

prende, que apanha na cadeia e ai fica preso na cadeia, ele tem que crescer com medo 

dessas coisas. Gente rica tem dinheiro para pagar advogado para tirar da cadeia. Falo 

mesmo. Ele tem limite, respeito pelos outros. Converso muito com ele. Coloco ele de 

castigo se penso que ele faz algo que não deveria fazer e mando pensar. A gente quer 

que ele respeite os outros e se respeite também. Nada de fazer  besteira. Mas ele é 

tranqüilo. Muito pouco fui chamada na creche porque ele fez alguma coisa errada. 

Meu marido foi meu único namorado e eu me dou muito bem com ele. Ele teve 

muitas namoradas e eu nunca perguntei pra ele porque ficou comigo. Foi dando certo, 

dando certo e a gente está até hoje junto. Olha, eu sou abençoada por Deus: moro num 

lugar bom, perto da creche, da escola onde meu filho vai estudar, eu trabalho quatro 

quadras longe da creche, tenho um serviço que me paga bem, para esta cidade, eu e meu 

marido nos damos bem só tenho que agradecer a Deus. 

Escrever minha história foi a primeira vez. Me admiro eu ter escrito esta 

história. 
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Cida - Então como cada uma de vocês ouviu a história da Taís? Vamos bater palma para 

esta história dela que é única, não tem nenhuma outra igual a essa. (Todas batem palmas 

e fazem silêncio.) 

Cida - Então o que a história da Taís tocou o coração de cada uma? 

Lohaine - Sabe, que coisa que é a vida: já ouvimos duas histórias. Nas duas faltou 

diálogo dos nossos pais com a gente.Eu acho que nossas mães não deviam saber nada 

de menstruação,nada sobre o corpo. Sabe o que eu descobri, agorinha, agorinha: que eu 

também não tenho diálogo com meu filho mais velho. Ele sabe que não é filho do J. 

Mas eu nunca conversei com ele sobre o pai biológico dele. E olha que mora perto de 

casa. 

Fernanda - Você falou sobre a falta de diálogo e eu concordo e eu senti na história da 

Taís que ela teve uma vida de mocinha que eu gostaria de ter. Teve liberdade para 

namorar, para transar porque ficaram sete anos namorando, não é? 

Taís - Eu fiquei. E minha mãe não sabe até hoje que eu transava com meu marido. 

Gabriela - E como isso aconteceu? 

Taís - Eu tinha ajuda da minha irmã mais velha que arrumava um jeito de dar pílula e 

encobri minhas saídas da minha mãe. 

Gabriela - Se você ficasse grávida, você teria coragem de não se casar? 

Taís - Deus me livre! Não! A gente ficava falada e apontada como mulher vadia, 

galinha. A gente tinha que ser virgem para a família do moço aceitar a gente. Tinha que 

ser virgem. Minha mãe pensa que eu casei virgem (ri e as outras também acham graça). 

Ela é muito de igreja. 

Gabriela- Foi isso que minha mãe falou.Ela falou que quem ficava grávida tinha que 

casar.Se não casasse poderia ficar pra titia.Nenhum homem ia querer casar com mãe 

solteira. 

Lohaine - Foi isso que obrigou meus pais a incentivar a casar com o J. Tinha perdido a 

‘virgindade’, a pureza. (Ri alto) Meu Deus, se eu soubesse que isso de perder a 

virgindade ia ficar tão comum eu que não me casaria para sofrer como sofri! 

Cida - Mais alguém quer falar? 

Fernanda - Eu também me emocionei com a história da Taís porque perdeu o pai dela. 

Que coincidência: os dois eram caminhoneiros e morreram com o caminhão deles. Cada 

coisa! Sabe o ponto que mais mexeu comigo foi o filho, irmão mais velho ter que 

assumir uma vida além da idade dele. Imagine meu filho ter que ir para São Paulo 
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trabalhar, deixar os estudos pra me ajudar? Nossa! Lindo!.Outra coisa que eu gostei (Ri 

e olha para a Lohaine)  

Lohaine - Já sei. Ela foi sabida. Transou quanto quis, enganou todo mundo e não ficou 

grávida. 

Fernanda - Isso! Teve a irmã que escondeu o que eles faziam e não contou para 

ninguém. Legal! 

Gabriela - Mas eu também gostei do que ela faz: toma cervejinha com o marido! Eu 

tenho medo de fazer isso porque meu sogro é “bebum”.  

Cida - Mais alguma coisa? 

Taís-Eu gostei que vocês acharam legal eu ter a liberdade que tive .Transei.Não 

engravidei porque minha irmã me ensinou como fazer. 

 Cida- Mais algum comentário?( silêncio), Taís. Qual o nome que você daria para sua 

história? 

Taís- Me ajude aí, gente. 

Fernanda e Lohaine quase juntas: A esperta feliz. Gabriela, rindo, disse que achava boa. 

Taís - Fica esse nome: A esperta feliz. 

Cida - Gente: devo avisá-las que já passou uma hora. Podem ficar mais? 

Lohaine - Eu avisei em casa que chegaria depois da 9 horas da noite. 

Fernanda - Meus filhos estão juntos e se dão bem. Podemos ficar até todas lerem. Tá 

gostoso ouvir, né gente? 

(Um. um. sim)  

Então, agora é a vez da Lohaine. 

 

3.3  História de vida de Lohaine 

Eu nasci em 27 de janeiro de 1973. Sou filha de pai e mãe brasileiros, casados 

durante 34 anos, desde 1973. Meu pai morreu em 2007, com 59 anos de idade e minha 

mãe faleceu em 2009, com quase 62 anos de idade. Meus pais tiveram quatro filhos na 

seguinte ordem: três mulheres e um homem. Eu sou a mais velha de todos. A minha 

mãe casou-se com 25 anos de idade e estava grávida de mim  

Eu conto com muita tristeza a morte de minha mãe. O processo da morte de 

minha mãe foi uma agonia. Minha mãe começou a ficar doente logo após a morte do 

meu pai. Penso que isso aconteceu porque minha mãe se viu sozinha. Ela ficou com 

uma depressão que nós os filhos não conseguimos encontrar recursos médicos para 
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tratá-la. Ela teve mielodisplasia, tipo de leucemia linfática. Esta doença provoca uma 

fraqueza muito grande. Ao ficar doente, a minha mãe caía na rua, caía do nada. As 

pernas não agüentavam o peso dela. Um dia começou com uma dor de cabeça muito 

forte.  Os meus irmãos  levaram ela no Posto de Saúde e davam só dipirona. Ela voltava 

pra casa. O Posto de Saúde não pediu nenhum tipo de exame, não fazia nenhum um 

diagnóstico. Ia e voltava. Eu e os meus irmãos só conseguimos um médico depois de 

três meses. Este médico deu início a uma bateria de exame e ele constatou a doença: 

mielodisplasia. Eu puxei esse nome pela Internet porque o médico não explicava pra 

ninguém que era Câncer. Mas eu descobri pela Internet que era um tipo de câncer no 

sangue e esse câncer vai destruindo os glóbulos O sangue tem o vermelho e o branco, e 

então um tem que viver com a o outro de modo certo, mas, no caso de sua mãe, os dois 

viverem, só que no caso um comia o outro e aí o vermelho que atingia o branco. Assim, 

sentia muita tristeza ao ver minha mãe naquele estado sofrido. Era uma pancadinha 

pequena que ela recebia e o lugar ficava roxo. Quando faziam a coleta do sangue ou 

faziam transfusão ficava tudo marcado. Mas, com a transfusão de sangue minha mãe 

apresentava alguma melhora. Esta melhora alegrava toda a família. Tudo que era para 

fazer para ela eu fiz.Eu cuidei dela. Fiquei muito triste também na morte do meu pai. 

Ele morreu após um derrame cerebral. Durou pouco tempo após o derrame. Quanto 

sofrimento eu já passei com meus pais,mas eu queria muito bem a eles.Eles me deram o 

melhor que puderam, eles eram gente honesta e trabalhadeira.Eu escrevo isso para 

mostrar que a vida tem altos e baixos.Fiz esforço para cuidar de meus pais por respeito 

ao que eles  fizeram por mim e meus irmãos.A vida deles foi barra porque trabalhavam 

na roça, debaixo de sol quente.Os pais são parte da gente. 

Eu procuro ensinar meus filhos a serem honestos e trabalhadores como meus 

pais foram. Eu aprendi a ser honesta e trabalhadeira, mas um defeito teve: eu nunca 

aprendi com meus pais, principalmente com minha mãe, nada sobre namoro, sexo. 

Nada, nada.  

Quando menstruei não sabia do que se tratava. Minha mãe, nessa ocasião, me 

disse que eu ia ter sangramento todos os meses. Quando menstruava precisava colocar 

um tampão como se fosse fraldas. Tinha que lavar ele. Eu sentia nojo. Depois da 

‘burrada”, ficar grávida do primeiro filho, comecei a procurar modos de não engravidar 

mais. O que eu aprendi sobre a vida devo às amigas e aos contatos com as pessoas onde 

eu vou trabalhar. Depois aprendi na rua com as minhas amigas o que deveria usar para 

me proteger. Quando tive relação com o primeiro homem eu não sabia  que poderia vir 
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a ter um nenê. O motivo: minha  mãe nunca me  falou nada e eu, também, nunca 

perguntei nada sobre isso. Não sabia nada sobre gravidez. Por exemplo: o pai do meu 

primeiro filho me convidou para sair, eu saí e transei e fiquei logo grávida. Tinham 

falado para mim que quando se menstrua não há gravidez e eu entendi que depois da 

menstruação não haveria perigo de transar e ficar grávida. Tudo errado: engravidei nem 

me lembro mais do rapaz com quem tive o primeiro filho. Aprendi com um médico do 

Posto de Saúde, nas consultas que há as tabelinhas. Ele me explicou como usar as 

tabelinhas  e pronto. Não podia usar remédios para evitar gravidez porque me sentia 

muito mal. Nunca houve diálogo em minha casa. Tudo que a gente perguntava era dito 

pra calar a boca que  aquilo não era certo perguntar. Fiquei calada. 

Eu formei minha família à base de dois relacionamentos. O primeiro dos 

relacionamentos foi casual com quem tive o primeiro filho do sexo masculino. Eu nem 

me lembro muito mais desse homem. O meu filho foi criado pelo segundo companheiro 

que o reconheceu como filho. Com este homem tive dois filhos: uma menina e depois 

um menino. Este relacionamento durou uns 15 anos, aproximadamente. Separei-me em 

2003 e divorciei-me dele em 2006. 

Com este homem eu me casei e dei a minha alma, fiz burrada. Fui apaixonada 

por ele e tudo acabou neste ano de 2010.Eu conto isso com muita tristeza.Eu não 

consigo tirar ele de dentro do meu coração( mostra a região do coração)Hoje estou 

separada dle,divorciada.  

Quando no dia 27 de Janeiro fiz dezenove anos, nasceu daí um mês, em 27 de 

fevereiro, o primeiro filho. Arrumei o casamento com o ex pra resolve uma gravidez e o 

casamento acabou em brigas e muitas mágoas. O ex vivia jogando na minha cara que 

estava comigo porque me  ajudou a ter o filho e criar o filho do outro. Dizia que não 

gostava de mim. Que eu devia abortar. Jamais faria isso. Porém, minha mãe dizia que se 

eu não me casasse eu iria ficar “falada.Os meus pais choravam muito. Fui até o pai do 

ex e lhe disse estar grávida, mas que o filho não era do J, filho dele. Portanto, não era 

obrigado a ficar comigo. No entanto, custasse o que custasse, façam o que tiver que 

fazer, mas eu não tiro meu filho, disse eu para o pai de J. O pai do J. falou que eu era 

uma mulher trabalhadeira e que ele fazia gosto no casamento, que eu era mulher de 

agarrar. Então, J e eu se casamos e tivemos boa relação por dois anos.Mas, depois J. foi 

infiel e foi fazendo traições sobre traições.Um dia, em 2003, eu falei que não estava 

aguentando mais.Eu lavava, passava, cuidava dele, e ele saía para procurar outra 

mulher. Não tinha hora pra chegar, eu não podia falar nada com ele.Ele se achava um 
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adolescente e eu me cansei. Separei dele, mas continuei morando na mesma casa. Esta 

casa ficava no terreno em que havia outra casa em que vivia os meus sogros, isto é, os 

pais dele. Ele falava que não tinha tido infância que ele queria ter infância. Depois de 

um tempo, ele arrumou uma mulher do Canadá. Ele encontrou com ela pela Internet e 

ela mandava presentes para ele: roupa, balas, bombons, camisetas, calça, blusas, meias, 

tudo. Ela mandou até correntinha com medalha, relógio, bolo, chapéu, cachecol, botas. 

Tudo o que se possa imaginar que uma mulher pode dar pra um homem, ela dava. Ele 

chegou até fazer o passaporte para ele ir para o Canadá e morar com ela.  Mas a mulher 

do Canadá sofreu um acidente. Ela foi pegar um táxi para pegar o avião, para poder ir 

embora para a cidade onde ela morava, veio um caminhão, bateu no táxi. Chamado o 

resgate foi constatado um problema cardíaco. Ela ficou uns quatro meses internada, não 

resistiu e morreu. J. contava tudo para mim e para o pai dele. Ele chorava. O divórcio 

nosso foi pago com o dinheiro que a mulher do Canadá mandou. J. sonhava ter uma 

vida no estrangeiro. Eu acho que a mulher não sabia que o J era casado, ela pensava que 

ele era só separado. Este sonho foi todo pelo ralo com a morte dela. Só que enquanto ele 

tinha a namorada do Canadá, ele já tinha uma namorada aqui. A  do Canadá morreu e 

ele ficou com essa aqui do Brasil durante dois  anos. Eu não suportando cuidar das 

roupas dele, dar comida e ser traída o coloquei ele  para fora de casa. O meu sogro não 

sabia da mulher do Brasil Quando eu contei para meu sogro, ele exigiu que J. saísse da 

minha casa fosse morar na casa dele. A minha sogra é doente, vive em uma cama. O 

sogro é quem cuida dela. Em 2010, vivia na mesma casa: J., o pai e a mãe. Eu morava 

em outra casa, mas dentro do mesmo quintal. Então, meu sogro fechou o terreno 

separando as duas casas.  Com a morte da minha mãe, eu espero poder comprar as 

partes dos meus irmãos e morar na casa que foi da minha mãe e do meu pai. Eu vivo de 

uma esperança: ter a uma casa própria para viver nela. Eu conto com meu trabalho e 

com meus filhos que são minha vida. E com Deus. Se não fosse ele e Nossa Senhora eu 

acho que não ia aguentar. 

Mas eu agora estou bem melhor. Acho que só de escrever esta história e ler 

mais uma vez e escrever ela, eu ouvir de novo, melhorei, parece que saiu uma coisa 

grossa de dentro do meu coração. Foi muito bom contar minha vida e escrevê-la. Ela 

daria uma novela dramática.  

Após a leitura silêncio.Esperei a emoção passar e continuei a reunião com elas. 

Cida - Vamos bater palmas para esta história que é única, não tem nenhuma outra igual 

a essa. (Todas batem palmas) Então, como ficaram ao ouvir a história da Lohaine? 
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Gabriela - Eu fiquei muito triste com sua história por saber que você já sofreu bastante, 

com um homem que não te valorizou, mas olhe eu gosto muito do seu jeito: despacha 

dona, trabalhadeira, boa filha. (está chorosa) Nossa! Que boa filha você foi. Para mim 

você é um exemplo. 

Lohaine - Obrigada! Faz bem pro meu coração saber que fiz tudo e alguém reconhecer 

isso! 

Taís - Que é verdade é mesmo! Você cuidou muito bem de sua mãe! Mas que coisa o 

teu marido! Namorar pela internet? Eu te admiro pela força de vontade de lutar. 

Fernanda - Na história da Taís eu nem quis falar muito porque a história foi tão 

semelhante ao acorrido com meu pai que eu fiquei parada, e me levou a pensar a falta 

que o pai faz. Mas a história da Lohaine faz a gente pensar na falta da mãe.Nossa!Eu 

preciso mudar com minha mãe!Antes eu me sentia culpada.Mas sabe, fiquei pensado 

que se ela ficou doente com que a falta do marido e por isso teve que cuidar do filho que 

era pequenininho.Nossa! Eu faria o mesmo que ela fez. Só que olharia também para as 

filhas. Vou desatar essa história de mágoa com a minha mãe. Nem vou falar nada.Vou 

tratá-la com carinho e deixar que fica resmungando.Que bobagem a minha.Vou 

procurar ela e se ela me tratar mal, problema dela.Vou assim mesmo.  

Lohaine - Você faz bem em ir. Claro! Além de ser o filho menor, ainda de certo era o 

que mais seu pai pediu para ela: dar um filho homem. Você sabe como os homens ficam 

orgulhosos de terem filho macho. Você faz bem em largar mão de ser teimosa e de 

sentir falta dos carinhos dela. Vai na casa dela, já que ela não vem na sua.Eu que perdi 

minha mãe sinto que isso é bobagem.  

Taís - Mas seu marido ia se casar com outra que conheceu na internet e que mandou 

dinheiro para fazer a separação de vocês? E você aceitou? 

Lohaine - E tinha jeito? Com três filhos eu ia para onde? Para debaixo da ponte? (Ri) 

nem ponte tem aqui, nessa cidade.  

Taís - Tá certa! Por isso eu repito: te admiro (olhando para as demais que mexeram com 

a cabeça confirmando) 

Gabriela - Eu acho você muito gente fina. Lutou e não abortou seu filho. Nossa! 

Mostrar o barrigão para outros que sabiam que não era filho do J.  

Cida - O que isso muda na sua história, Gabriela? 

Gabriela - É isso aí. Que a gente não faz filho sozinho. O homem tem que assumir o que 

faz junto com a gente. 
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Cida - Mais alguma coisa? Estou acelerando um pouco devido ao horário. Que nome 

fica para a história da Lohaine? 

Gabriela - Eu pensei: “Aquela que dá a volta por cima”, Não tem aquela música que 

fala: levanta a poeira e dá volta por cima? 

Lohaine - Legal! Gostei e achei que eu faço isso sempre. Não fico cozinhando galo 

duro. 

(Todas nós rimos com isso)  

 

3.4  História de vida de Gabriela 

 

Eu, Gabriela nasci em 06 de setembro de 1989. Sou filha de pai e mãe 

brasileiros, casados durante 24 anos desde 1970. Meus pais tiveram quatro filhos O 

primeiro é um homem atualmente com 30 anos Depois vêm às mulheres na seguinte 

ordem: uma mulher, atualmente, com 29 anos de idade, depois vem à terceira com 23 

anos e depois vem eu, estou com 21 anos. Eu sou a caçula. 

Todos os meus irmãos tiveram filhos. O meu irmão tem dois homens. A minha 

irmã mais velha tem um casal: menino e menina. A minha irmã que vem em seguida 

tem um casal: menina e menino. Eu tenho um casal: uma menina e um menino. Todos 

nós continuamos casados.Importante eu contar isso porque quando meus pais se 

separaram foi muito difícil para todos nós.Eu achava que se tivesse pai ,ele me 

protegeria.Eu acho que ter companheiro bom é muito importante para mim. 

Minha mãe continua sem companheiro e tem 59 anos. Ela trabalha cuidando do 

filho da minha irmã mais velha Eu considero minha mãe muito caseira, pois pouco sai 

de casa. Antes de se separar do meu pai, ela  era doméstica. O meu pai trabalhava na 

roça de café. 

Eu penso que a separação dos meus pais aconteceu devido ao caso com outra 

mulher com a qual ele vive até hoje. Eu era pequena quando meus pais se separaram e 

não me lembro, mas meus irmãos dizem que a mãe ficou muito chateada. Ficou com os 

filhos adolescentes e comigo, com cinco anos de idade. Os meus irmãos e eu não temos 

nenhuma relação com o meu pai. Eu, principalmente. A única coisa que eu sei dele é 

que ele não teve nenhum filho com a segunda mulher dele 

Eu acho que a educação que recebi de minha mãe tinha muito controle. A minha 

mãe controlava meus horários e não me deixava sair de casa. Só deixava ficar na 

calçada, em frente da nossa casa, mas não deixava ir mais longe. Era diferente com o 
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meu irmão. Quando eu perguntava por que o irmão podia e eu e minhas irmãs não 

podiam sair de casa,ela sempre respondia, porque ele é homem.Mas eu acho que a 

minha mãe deu uma educação boa, mas o meu pai não ta nem ai.Minha mãe quem deu 

educação para todos os filhos e eu acho que foi boa.Todo mundo trabalha, ninguém usa 

droga,ninguém virou bandido.Eu acho que a minha mãe deveria conversar mais com 

todos os filhos.Eu casei muito nova com treze anos.Acho que faltou diálogo, eu não 

conversava muito com ninguém e nem com minha mãe.Eu me casei com essa idade tão 

nova porque estava grávida.Eu tive o consentimento de minha mãe para morar junto 

com meu marido. Eu acho que minha mãe gostou de eu ter me casado.Deixei de dar 

preocupação para ela porque não ia mais namorar fora de casa. Eu não achei 

necessidade de casar no civil. O meu marido, hoje, ele acha que a gente deve se casar 

certinho. No civil e no religioso. Mas eu não quero ainda. Não acho que casamento 

segura a relação. 

Conheci o meu companheiro no pesqueiro, perto da casa da minha mãe. Era o 

único pesqueiro que tinha perto da casa. Nós começamos a paquerar. Eu tinha entre 12 

para 13 anos de idade quando paquerava ele, eu o achava muito bonito, era tempo muito 

bom Pena que a gente perdeu a graça agora. A gente não tem tempo mais para namorar. 

Ele foi meu único namorado. Uma noite, a gente se encontrou num bailinho, à noite, e 

aí a gente ficamos e depois saímos e tivemos a primeira relação sexual. Eu gostei ele foi 

muito bom e eu achei  ele muito bonito. 

Minha mãe fala que é bom casar com homem mais velho do que a gente porque 

eles se cansaram de ir atrás de outras mulheres e querem coisa séria.Ela me disse que 

ficou contente porque não fui abandonada por ele.Hoje eu penso que poderia um tempo  

para decidir se ficaria com ele Sendo tão menina eu queria experimentar ter mais  

amigas,amigos da minha época.  

Minha mãe não ensinou nada para mim sobre o que era ser mulher, quer dizer se 

transasse podia ficar grávida. Eu aprendi com as outras irmãs, amigas. Quando fiquei 

menstruada, fiquei sabendo que sempre apareceria isso, uma vez por mês. Quando 

fiquei grávida eu só sabia que não descia pra mim e aí eu sabia que estava grávida. Eu 

não evitava e nem sabia que existia camisinha, anticoncepcional. Meu companheiro 

sabia porque eu tinha quase 13 anos e ele tinha 23. A respeito de sexo a orientação que 

minha deu foi nada, nada, nada. Nunca ela falou nada. Só uma coisa a minha mãe me 

ensinou: que não era para mentir, nem roubar, nem ficar folgada, sem trabalhar. 
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Eu me considero amasiada.Tive a filha com quase 14 anos.Minha filha tem 7 

anos de idade. Tenho um filho com 5 anos. 

Quanto ao diálogo com meu marido e filhos eu considero que é bom. Eu tento 

explicar para os filhos tudo o que eu posso. Eu não escondo. Eu ensino que Deus existe 

e que castiga quem faz o mal. Eu falo que rezo para eles e que a gente quer que eles vão 

à igreja quando a gente vai. Todos os dias, antes de dormirem eu vou lá na cama deles, 

dou um beijo e rezo, faço o sinal da cruz na cabeça deles.  

A família de meu companheiro é composta de cinco irmãos. Os pais são 

separados, também. O pai do meu companheiro tem 58 anos e a minha sogra é mais 

nova, tem 49 anos. A separação dos pais de meu companheiro se deu porque o pai bebia 

muito. Bebe até hoje e muito. Ele vive sendo internado em hospital e quem leva ele é a 

irmã do meu companheiro que mora perto do pai. Quando meu sogro bebe, ele começa 

a falar mal de todo mundo. Ele bebe pinga. Meu marido também bebe, mas pouco. Eu 

tenho medo que meu marido vire um pinguço como o pai dele. 

Eu considero a relação entre os meus irmãos muito boa. Eles são muito ligados 

na mãe. A minha mãe fica contente quando, aos domingos, a gente se  reúnem A minha 

mãe diz sempre: que ao reunir as filhas, o filho e os netos já dão uma festa.  

Eu gosto da minha vida e espero ter minha casa logo. Eu trabalho. Meu marido 

vive pelas estradas levando maracujá para vender para o dono do emprego dele. A gente 

está fazendo alguma economia. Eu quero comprar uma casa e eu quero dizer que quero 

voltar a estudar. Eu já falei isso para meu marido e eu falei que quando a gente estuda 

arruma emprego melhor e eu posso ajudar ele e assim não precisa trabalhar tanto.  

Essa é minha história. 

Após a leitura, silêncio. Porém, logo em seguida batem palmas.  

Lohaine - Que bonita! Ela foi mãe bem mocinha. Nossa! Não curtiu nem a vida de 

moça. O que mais me chamou a atenção é que você com 13 para 14 anos já estava para 

dar vida a uma criança e tão menina cuidou bem deles. Parabéns! Que linda! 

Taís - O que me chama a atenção da história da Gabriela é que ela sonha com muitas 

coisas: ter uma casa,voltar a estudar e olhe como ela é inteligente, falou para o marido 

que quer voltar a estudar porque ele anda muito cansado e precisa ficar mais 

sossegado.Sabe que eu fiquei com vergonha de mim? Eu sou folgada: tenho um só 

filho, meu marido chega cedo em casa.E eu nem penso em estudar. Quero ter uma casa, 

mas depois que o filho crescer e estudar. Não sou ambiciosa O que eu gosto é de chegar 
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em casa, pôr uma ‘cerva’ na geladeira... e aí vocês já sabem (riem todas e muito). Mais 

eu invejo quem pensa como a Gabriela.  

Fernanda - É mesmo: a gente tem que aprender! Tem gente que pensam mais para o 

futuro, outras mais no presente. Eu gostaria de ser assim que nem a Taís: mais relaxada, 

mais folgada e curtindo a vida com o marido.Acho que seria bom muito bom.Mas se eu 

parar de trabalhar de onde sai meu sustento e de meus filhos? Vivo do meu dinheiro, da 

pensão que o pai dá para meu segundo filho. Nada mais.Às vezes tenho ajuda de minha 

irmã mais velha, mas ela não é obrigada.Concordo com todas Acho  você amadurecida 

para a idade que tem. 

Gabriela - Sabe que ouvindo vocês uma coisa me veio na cabeça: eu estou muito séria, 

vou também namorar meu marido. 

Lohaine - Bato palma para você! Tão mocinha e tão amadurecida. Você só é um pouco 

mais velha que meu filho. Que linda! Continue com essa força! 

Cida - Na época em que você ficou grávida, como reagiu sua mãe e familiares? 

Gabriela - No começo, minha mãe quis me bater, me culpar. Mas o meu marido disse 

que tinha intenções sérias e queria se casar. 

Cida - Hum. 

Gabriela - Foi aí que minha mãe teve que dar autorização, por escrito, para eu morar 

com ele. 

Cida - Qual foi o efeito sobre seus irmãos?. 

Gabriela - Meu irmão mais velho, que é como pai, conhecia  ele e falou que era gente 

boa. (ri) E eu achava ele bonito. 

Fernanda - Você queria ficar com ele? 

Gabriela - Ah... eu achava lindo tudo. 

Taís - Nossa! Ser mãe tão jovem. Sorte que você teve que o rapaz é bom, né? 

Gabriela - Sabe minha mãe falou que só assim eu ia apagar o “facho”? 

Lohaine  - Sei! (ri e todas riem)  

Cida - O que é isso: apagar o facho. 

Fernanda - Você sabe, Cida. É parar de fazer coisas para chamar a atenção dos homens! 

Cida - Hum...Então sua mãe gostou de ver que tinha... 

Lohaine - Arrumado um homem bom para ela! Poderia ter achado um traste que nem 

eu! Eu adorei! Ficaria ouvindo mais. 

Taís - Eu, também. Tudo o que a gente ouviu vai ficar no coração. Gostei de saber que 

vocês acham que eu faço alguma coisa de bom com meu marido. 
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Fernanda - Gostei de saber que vocês ouviram minha história com respeito. Quando 

fiquei grávida eu sabia o que eu estava fazendo, eu só não sabia que o ‘cara’ já era 

desquitado, e ele queria só um desfrute. Ele não disse que era casado ou que estava 

separado, ou que ia voltar com a mulher dele. Fui boba! Fui na conversa do homem só 

porque ele falou coisas que a eu gostei. Mas minha mãe ficou brava porque toda a 

família acabou sabendo que eu não era mais virgem. 

Gabriela - Ele falava que você era bonita? Falava? 

Fernanda - Isso e outras coisas mais. Que mulher resiste! 

Lohaine - Foi aí que eu entrei mal: ter perdido a virgindade e achar que o ‘cara’ era 

apaixonado por mim. Que tonta! 

Cida - Mais alguém quer falar?Sabe gente fiquei curiosa sobre o que todas vocês 

disseram: diálogo em casa de seus pais. Alguém poderia me dizer o que isso afetou a 

vida de vocês? 

(Assim que acabei de perguntar já houve manifestação de Lohaine) 

Lohaine – Péssimo! O lado péssimo. Não conversar nada com a gente é como se  

achasse que a gente já sabia. O que mais sinto é que não sabia nada de coisas de mulher: 

menstruação, pelinhos no corpo, seio crescendo. Será que minha mãe não via? Eu sentia 

tanta vergonha porque meu corpo era olhado de jeito diferente. Nossa! Podia ter falado 

que a gente sentia ‘coisas pelo corpo mais que havia jeito de saber que ia acontecendo 

coisas, não precisava contar tudo de uma vez. Aos pouquinhos. Preciso mudar com a 

minha filha e com o meu filho. Será que eu sei tudo do corpo dos homens?  

Fernanda - Eu concordo. Para minha mãe, como gente que conversa, dou nora zero. 

Sabe, Lohaine que eu ando aprendendo sobre os homens lendo na internet. Aí, pergunto 

pro meu filho se ele sabe. Disse que já leu e a gente conversa. Eu não tenho vergonha. 

Sabe que no YOUTUBE tem muitas coisa para aprender sobre o corpo com médicos, 

psicólogos. Eu acho bom. 

Gabriela - Também concordo. A falta do diálogo deixou eu boba, se eu pudesse 

perguntar para a minha mãe o que era  menstruação mesmo, e o que estava acontecendo 

que meu corpo tava diferente e eu estava sentindo um certo calor quando via meu 

marido e era gostoso, será que eu teria engravidado? 

Cida - O que você acha? 

Gabriela - Eu acho que poderia fazer igual a Tais. Arrumar pílula, usar camisinha direto. 

Mas nem meu marido me ensinou isso. 
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Taís - Eu concordo que foi bom. Mas não foi por causa de minha mãe, que da minha 

mãe, não aprendi nada mesmo. Foi minha irmã que me ensinou tudo e se sou feliz com 

meu marido foi porque ela me ajudou.Em matéria de diálogo eu também dou nota zero 

para minha mãe.Mais também tenho que relevar - ficou viúva com uma filha pequena e 

filhos para dar encaminhamento.Nossa! Como foi difícil para ela. Mas não falava nada 

mesmo. Secona!  

Cida - Vamos encerrando. Sabem que já passou de duas horas de duração? 

Lohaine - Eu to legal! Os três filhos estão juntos e um protege o outro.  

Cida - Ia me esquecendo: qual o nome para a história da Gabriela? 

Fernanda - Deixa-me eu dar um nome? 

Gabriela - Pode. 

Fernanda - A menina sonhadora!  

Lohaine - Por que não: A mocinha sonhadora? 

Cida - Então... 

Gabriela - Sonhadora eu sou, menina, não mais (ri) Pode se a mulher sonhadora. 

Cida - Um... 

(todos isso mesmo: A mulher sonhadora! 

Gabriela - Olhem uma coisa, eu nunca eu ouvi um elogio por ter cuidado de meus filhos 

tão jovem. Vocês foram as primeiras Eu estou emocionada  

Cida - Eu também fiquei muito contente em ouvir vocês contando suas histórias com 

confiança, pois sabem que todas nós ouvíamos com respeito. Vamos bater palmas para 

todas virando-se para cada uma. E depois uma roda de abraços.  

Terminamos com um boa-noite a cada uma. Afinal, o tempo tinha se esticado, isto é, 

além dos 90 minutos combinados. Mas elas saíram felizes e falantes. 
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4  GRUPOS REFLEXIVOS: IDENTIDADE FEMININA 
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4.1  Apresentação do Grupo Reflexivo 

 

Data- 10 de novembro de 2011 

Horário- 19 horas às 21 horas e 15 minutos 

Tema- IDENTIDADE 

Participante- FERNANDA 

Objetivo- Refletir sobre as experiências de cada participante sobre o que é ser 

mulher. 

Participantes- Todas as quatro estavam presentes: Fernanda; Gabriela; Lohaine; Tais. 

Serão conservados nomes fictícios das participantes. A entrevistadora fica Cida. 

Fernanda- participante; 

Cida- pesquisadora. 

Início: 

Cida cumprimenta. Boa noite, muito obrigada por todas terem vindo. Tudo bem? Hoje 

nós vamos conversar a respeito do que é ser mulher. Tudo bem?Como vocês já sabem o 

tema foi escolhido por mim, pois estou interessada em saber como vocês se tornaram a 

mulher que vocês são. Quem influenciou? Como foi essa influência. Estão me 

entendendo? 

Fernanda- Você quer saber como a vida de nossos pais e a da gente se misturou toda? 

Cida- O que é misturar?  

Fernanda-(rindo) Não é fazer um bolo, não. Mas que a gente fica embolada no meio 

deles, fica. Até hoje. 

Cida- Meninas, o que vocês acham dessa explicação da Fernanda? 

Gabriela- É mesmo... A gente se embola com o que os pais falam para a gente. Até hoje 

eu escuto, mais minha mãe, sabe?  

Lohaine- Embola, rebola e a gente tenta sair e é difícil. 

Cida- É mesmo. Como havíamos combinado antes de todas chegarem, e como a 

Fernanda aceitou porque veio cedo, quem vai falar sobre o assunto é ela. Alguém tem 

alguma outra solução? 

Taís- Não, tá bom.  

Cida- Todas as demais concordam? (Todas fizeram com a cabeça que sim) Mas olha, 

todas vão participar(a) quando chegar o momento, certo?Primeiro a gente escuta a fala 

da Fernanda e eu vou fazendo algumas perguntas para a gente entender melhor. Certo? 

Lohaine- Certooo( encompridou o final da palavra) 
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Cida- Enquanto ela fala, vocês três vão prestar atenção para comentar com a Fernanda. 

Ficou entendido tudo? 

( Vejo que todas  fazem o sinal de positivo erguendo o dedo polegar para cima).  

Fernanda- Falar o que é ser mulher para mim é meio difícil, porque eu passei de uma 

vida de menina, de adolescente, fiquei mulher, e já fui ser mãe. Não sei explicar. Ficou 

um nó. 

Cida- Quando você fala que foi menina, adolescente e logo foi ser mãe, no que você 

está pensando e sentindo? 

Fernanda- Na verdade, eu sempre acho que eu sou uma adolescente. Às vezes acho que 

sou mais infantil que meus filhos. Agora me vejo mais como mãe do que como mulher. 

Eu estou sempre cuidando dos filhos, do serviço, de casa, trabalhando fora.  

Cida- Tudo isso que você está falando, o que tem a ver com ser mulher? 

Fernanda- Ser mulher é emotiva, estressada, é ser vaidosa, ser feminina quando precisa 

se arrumar, passar batom, se cuidar. Mais eu não tenho para quem me arrumar só para 

os meus filhos. 

Cida- Quando você fala, “não tenho ninguém” você tem vontade de ter alguém?Que 

alguém é esse? 

Fernanda- Quero um companheiro... sabe... que seja divertido... alegre... que ri... tô 

cheia de homem que tá sempre com a cara emburrada. Mas, agora não quero ninguém. 

Cida- Agora não... 

Fernanda-- No momento, não. Chega, dois foi um bom número para eu saber que não 

sei arrumar companheiro. 

Cida – Têm motivos que te levam a não ter um alguém? 

Fernanda- Eu acho assim, que para ter um relacionamento eu precisaria me envolver 

com sentimentos... sabe... Com amor... e no momento eu não estou tendo tempo para me 

envolver e penso assim: ao invés de ser uma ajuda, seria um problema, teria que ter um 

horário para sair, teria que mudar toda minha vida, eu acho que não estou preparada 

para isso. Hoje a minha  vida se resume nos filhos. 

Cida- Quando você se posiciona deste jeito, você acha que os relacionamentos 

anteriores tiveram alguma influência nesta sua decisão atual? 

Fernanda- Ah, sim, foram muito estressantes. Por exemplo, o pai do segundo filho, hoje, 

é muito mais amigo do que quando a gente estava juntos. 

Cida- No que eles são muito estressantes ou quando foram estressantes? 
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Fernanda- Ai... Pelo menos no meu caso tinha que estar sempre disponível e sempre se 

doar, não tinha um mínimo de atenção comigo; era uma disputa com os meus filhos, pra 

mim nesta parte foi muito estressante. 

Cida - Fiquei curiosa, como seria esta disputa com seus filhos? 

Fernanda- Até por um doce. 

Cida- Você tem alguma história pra contar? 

Fernanda- Até ir ao supermercado, ele dizia “vou ter uma geladeira só pra mim, pois as 

crianças comem tudo’’. Puta, um baita cavalão daquele, brigar por causa de Danone, 

doce, bolacha? Isso pra mim é disputar com as crianças, é querer atenção, brigar com 

elas porque estão fazendo barulho, mais na verdade é porque não estava dando atenção 

pra ele. E eu não gosto destas coisas, ciúmes, pessoas controladoras, eu detesto isso. 

Minha vida com ele parecia um novelo de linha enosado. 

Cida- Você está falando do segundo companheiro, não é? Você sente que ele foi um pai 

de que modo? 

Fernanda- Olha, quando a gente estava junto, era um pai mais materialista, sentimento 

não tinha Agora ele já mudou um pouco, mais hoje ele está aprendendo a lidar com o 

filho com mais carinho, mais atenção. O ano passado o relacionamento ainda era 

péssimo. 

Cida- Como você acha que ele mudou? O que levou ele a mudar? 

Fernanda- Nessas férias ele levou o filho para dormir na casa dele; ficou o dia inteiro, 

que antes pra ele era um tédio. Ultimamente, ele anda adorando pegar o filho para 

passear. 

Cida- O que você acha que mudou? 

Fernanda- Não sei, só espero que não seja com segundas intenções. 

Cida- Quais segundas intenções poderiam ser? 

Fernanda- De voltar para casa. 

Cida- Sua casa?Com você? 

Fernanda- Sim, quando a esmola é demais o santo desconfia. 

Cida- O que leva você a desconfiar dele? 

Fernanda- Quando fica muito meloso. 

Cida- Com você? 

Fernanda- Não, comigo não, porque ele sabe que sou meio encrenqueira, mais com o 

filho, ele mudou bastante, ele está mais amoroso. 

Cida- O que leva você a ser tão desconfiada?  
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F- Porque eu conheço as jogadinhas, o jeito dele. Minha mãe sempre me falou que não 

dava conselho mas uma coisa  ela falava- homem quando fica meloso é porque quer 

alguma coisa da mulher. 

Cida- Poderia explicar como entendeu isso de sua mãe? 

Fernanda- Eu acho que minha mãe não foi feliz sentimentalmente com meu pai por 

causa dos ciúmes dele. Então, quando ele queria alguma coisa , ele agradava. O meu ex 

ele fica agradando o filho, você sabe, quer deixar uma mulher feliz é agradar o filho. 

Você está passando mel na boca da mulher. Eu acho que minha mãe passou para mim 

relacionamento com um homem é muito difícil. 

Fernanda- Ela ficou viúva. Não quis mais se casar. Vive se lamentando e mandando a 

gente ter cuidado com homem. Que eles só querem carinho para sexo. 

Cida- Então, se cuidar dos filhos é porque (,) está com segundas intenções? Quais são as 

segundas intenções? 

Fernanda- Espero que não, mais como os meus ex companheiros sempre houve segunda 

intenções. (ri) Olha para as três participantes. Sabe: eu, como mulher, queria respeito 

dele e amor, sabe, respeitoso, amoroso. Toda mulher gosta de respeito, de ser 

lembrada... (ri) de uma flor. Mas os meus companheiros nada disso... O segundo é só 

pai do filho dele e olhe lá. Quando queria fazer sexo, aí ficava meloso e tratava bem o 

filho que não era dele, só para eu acreditar que ele tinha mudado.  

Cida- E o primeiro companheiro, como foi? 

Fernanda- Ah... Fui enganada... Eu já contei a história toda para você e até me ajudaram 

a me perdoar. Eu agradeço a vocês. Ele praticamente conhece o filho há seis meses, 

mais até então... O processo de DNA durou dois anos e ele não veio atrás do filho. 

Cida- O pai do segundo, como tratava o seu primeiro filho? 

F- Ele gostava, mais ao mesmo tempo tinha ciúmes, não sei se pelo fato do primeiro ser 

de outro pai, mais depois que o primeiro foi crescendo, piorou. Quando o primeiro filho 

não estava em casa ele queria sair, ir aos churrascos, comprar as coisas, mais quando o 

primeiro filho estava, ele não queria sair, ficava do lado. O primeiro falava “ele só faz 

as coisas quando eu não estou em casa” Ai eu comecei também a perceber. 

Cida- Nesta relação com ele, onde você acha que houve a grande confusão? 

Fernanda- Quando ele excluiu o primeiro filho da família, pode até ter sido 

inconsciente, mais excluiu. Só eu percebia. 

Cida- Como você percebia? 
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Fernanda- Quando saíamos, nas raras vezes,ele queria que o primeiro filho meu ficasse 

tomando conta do segundo. Na hora de sair eu sempre ficava triste porque eu sempre fui 

apegada aos filhos. 

Cida- Como você resolveu este assunto?  

Fernanda- Sim, eu falava mais ele disse que não, que era coisa da minha cabeça. Mais 

eu percebi que ele tratava o primeiro com agressividade. Ele surtava Até hoje é assim. 

Na maior parte ele era agressivo. 

Cida- Hoje você saberia reconhecer um homem que tivesse esta característica de surtos? 

Fernanda- Acho difícil, porque você só acaba conhecendo ,convivendo. Você precisa 

conviver, apesar que hoje em dia está difícil você conviver com as pessoas que acha que 

conhece e não conhece. 

Cida- Das dificuldades que você está apontando, qual a maior dificuldade? 

Fernanda- Dos relacionamentos? 

Cida - Como? 

Fernanda- Eu acho que hoje em dia as pessoas não são sinceras, assim... homem com a 

mulher Estão sempre escondendo alguma coisa, sentimentos, frustrações e acabam 

trazendo para dentro dos relacionamentos. 

Cida- Você acha que é só pelo lado do homem? 

Fernanda- Não, de todos, nossos também, eu acho que meus relacionamentos com eles 

sempre foi meio conflitantes. Eu acho que começou errado, acabou errado, hoje nós 

tentamos consertar da melhor maneira. 

Cida - Você reconhece que no relacionamento você também teve algum problema, 

alguma dificuldade? 

Fernanda- Sim! Foi o que eu disse, eu não gosto de ser questionada, de ser ofendida, 

agredida. Isso era constante, ele nunca tinha carinho, e quando tinha é porque estava 

interessado em alguma coisa, sabe né... a maior parte era agressivo, me ofendia com 

palavras. 

Cida- Quando vocês se casaram, tinham compromisso um com o outro? 

Fernanda- Da minha parte, eu disse que não ia me casar, que até ia morar junto, mais 

casar, não. 

Cida- E ele aceitou? 

Fernanda- Aceitou.Eu é que fiquei meio assim no começo poderia até casar.Mas depois, 

começou a mudar. Até então nós partilhávamos, depois ele começou a mandar. Eu não 

poderia sair de casa. Ele não gostava que viessem parentes em casa. Não poderia ir não 
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sei onde... Só podia sair se ele soubesse. Então comecei a ficar meio assim. Eu até 

queria me separar, mais depois engravidei e tive que suportar e tolerar. 

Cida- Então não foi uma gravidez desejada? 

Fernanda- Não, porque minha intenção era separar dele mesmo grávida de três meses. 

Eu quase me separei dele,só não separei porque eu não tinha pra onde ir.Não tinha casa. 

Cida- Como foram seus partos? 

Fernanda- O primeiro filho meu foi de cesárea. Tive pré-eclâmpsia. A pressão subiu 

muito. 

Cida- Você teve acompanhamento médico? 

Fernanda- Do Posto de Saúde e a cada vez que eu ia era um médico diferente que me 

atendia. 

Cida- O que isso resultava e você? 

Fernanda- Ficava insegura, e eu não tinha ninguém para ir comigo. Nem pensar em 

pensar pedir para minha mãe do jeito que ela me criticava. Sabe só depois do sétimo 

mês que fui ter acompanhamento eu já contei porque.Para o parto minha mãe me 

acompanhou e foi no Hospital da cidade. Olha, com o segundo filho, também, tive 

eclampsia. Foi mais complicado. Eu estava anêmica e fui fraca pro parto. Meu filho teve 

ajuda da enfermeira porque ele passou mal. Quem me acompanhou foi o pai, mas não 

entrou na sala de parto, não. Minha mãe não foi. 

Cida- O que fez você falar de sua mãe? 

Fernanda- Porque eu queria muito ela do meu lado. Estava insegura. 

Cida- E o seu companheiro? 

Fernanda- Meu marido não ficou muito contente com o filho que nasceu. Nem me falou 

coisa legal, como um elogio. Qualquer coisa. È. Até então eu queria alguém que me 

desse carinho, depois percebi que não era. Foi uma ilusão. 

Cida- Que nome você daria para este problema?  

Fernanda- O meu problema se chama... Falta de afeto. Às vezes eu me sinto tão só.Era 

melhor que a gente ficasse só amigos. Sabe, a mulher precisa, quer dizer eu já aprendi: 

um homem pode ser amigo legal e, no entanto, péssimo amante. Foi isso que aconteceu 

com o pai do segundo. 

Cida- Você falou de sua mãe. Me vem uma pergunta. Que mulher você aprendeu a ser? 

Fernanda - Acho que forte, por tudo que ela passou, ela sempre foi forte. E ela nunca 

abandonou o barco.Sempre séria.Ela nunca soube dar carinho,mais para todo mundo 
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nunca abandonou o barco na hora das dificuldades. Isso eu aprendi com ela. Mas 

carinho, ela não sabe dar e eu sinto muita falta disso. 

Cida - Você aprendeu a ser forte e o que mais? 

Fernanda- Enfrentar a vida. As coisas vão acontecendo e você tem que enfrentar. Não 

adianta ficar sentada chorando.A mulher depois que é mãe tem que assumir seu papel . 

Cida- Como é esse papel? 

Fernanda- Muito complicado. Você nunca mais tem paz. Cuida dos alimentos deles, das 

roupas, do bem-estar, da saúde, dos estudos. Penso que a gente precisa dar bons 

exemplos de trabalho, honestidade, responsabilidade e (bate na mesa três vezes ) e rezar 

para serem felizes. Rezo sempre pra Deus  

Cida- E o que mais que você sente que é? 

Fernanda- Sou boca aberta e também emotiva. Minha mãe também era assim. 

Cida - Sua mãe é emotiva? 

Fernanda- Depois que meu pai morreu. 

Cida - Sua mãe não se casou de novo? 

Cida - Ela contava alguma coisa boa do relacionamento com seu pai? 

Fernanda- Contava, mais eu convivi até os dez anos com ele. Não deu para ver como ele 

era com ela. 

Cida Você não se lembra como era? 

Fernanda- Quando ele estava estressado, ele era bravo, mais também eram carinhosos, 

todos os homens são assim. Quando querem fazer amor, ficam amorosos (risos entre as 

participantes )  

Cida- Como? 

Fernanda- Estressados, nervosos. Hoje em dia é difícil encontrar uma pessoa meio 

termo, ou é estressado, nervoso ou muito carinhoso. É difícil entender ao mesmo tempo 

em que está bem, quando está estressado. Mais acho que está todo mundo assim, 

estressado, eu falo do trabalho. Acho que ninguém tem tempo para se divertir, passear 

com seus filhos. Eu falo isso porque não tenho tempo de sair com meus filhos. Quando 

você está em casa você está tão cansada que você não quer nem sair. 

Cida- Pode me explicar um pouco mais? 

Fernanda- Cansada, sobrecarregada, nervosa. Todos estão assim. Além dos problemas 

da gente, tem que aturar os dos outros. Quando estou com problema, não fico de mau 

humor com as pessoas,mais lá no meu serviço choram,ficam de mau humor, e temos 

que aguentar. Se tem alguém de mau humor você não pode ficar feliz, tem que ficar de 
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boca calada, se você demonstrar que está feliz, é porque você esta tripudiando em  cima 

delas. Então eu respeito.  

Cida- Então esta sobrecarga de trabalho que você está dizendo que existe, não dá para 

arrumar nenhum tempo para descanso?. 

Fernanda- Eu descanso em casa com os meus filhos, eu não saio, fico em casa 

descansando. Se der para eu sair eu saio. Mas fico mais em casa. Por exemplo, na festa 

da cerejeira eu saí com meus filhos,porque em Garça não tem muito o que fazer: ou 

você vai no lago ou no centro bater perna.  

Cida- Você tem idéia de como você poderia fazer para se divertir? Encontrar um jeito 

de ter lazer? 

Fernanda- Aqui em Garça, tudo tem que ter dinheiro, e hoje em dia não dá para ficar 

gastando, Tem as crianças e o meu orçamento não dá para ficar gastando muito. Para 

não gastar, você tem duas opções: ir na casa de alguém ou ir ao lago. 

Cida- Alguma coisa que você acha que poderia fazer para ter momentos de alegria e 

relaxamento? 

Fernanda- Em casa nós ficamos na internet, revezando. Nós, eu e meus filhos. Ou fico 

lendo Eu gosto de ler, então fico lendo algum livro. 

Cida- Que livro você gosta de ler? 

Fernanda- Livro de auto-ajuda. Estou lendo ultimamente, já faz uns dois anos. Os 

nomes dos livros não consigo guardar todos, tem daquela mulher Louise ,também pego 

trechos de livros da internet para ler.Agora o do Joseph Murphy, eu gosto muito, porque 

acho que ele é mais pra cima. 

Cida- Qual o último livro que você leu deles? 

Fernanda- Já li vários, assim, eu não consigo guardar aquilo que leio, então estou 

sempre lendo novamente. Quando fico meios ‘’bitolada’’ aí eu leio e fico mais aliviada, 

é uma forma de distrair a mente. 

Cida- E filmes, quais você assiste? 

Fernanda- Assisto sempre com meus filhos. Filmes de desenhos com o segundo ou de 

ação com o primeiro.Quando estamos em casa eles gostam muito de ver Chaves, ai eu 

fico assistindo junto, damos boas gargalhadas, mais é isso, estamos sempre em casa 

mesmo. 

Cida- Na sua visão, hoje, que já viveu bastante experiência, e que é uma mulher, o que 

seria hoje para você, se tivesse que escrever, sintetizar ou falar para alguém o que é ser 

mulher? Como você faria? O que sua mãe ensinou sobre isso? 



100 
 

Fernanda- Minha mãe me ensinou a cuidar de casa, isso sim. Desde pequena a gente, eu 

e minhas irmãs, né... A gente tinha que limpar o quarto, fazer a cama. Eu era um pouco 

poupada pelas minhas irmãs. Elas não deixavam eu ir na cozinha porque podia me 

queimar no fogo. Também elas deixavam enquanto esquentava o ferro para passar a 

roupa.  

Cida- Você se lembra? 

Fernanda- Claro, o ferro era de brasa, tinha que soprar as brasas. Depois ficou elétrico. 

Hoje as mulheres modernas são mais livres porque elas têm aparelhos mais rápidos que 

ajudam na limpeza da casa. Mas antes era difícil. 

Cida- Como você vê a diferença? 

Fernanda- Agora eu me sinto livre, apesar de ter minhas responsabilidades eu me sinto 

uma mulher livre, posso ir onde eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser e fazer o 

que eu quiser . Tenho um emprego, não paga muito ,mas é todo mês. 

Cida- Qual a diferença do que você faria se tivesse um companheiro? 

Fernanda- Então, a partir do momento que esta pessoa não respeita a sua liberdade, ele 

não está sendo legal com você, e no meu caso, todos os relacionamentos foram assim. 

Cida- Do que você não abre mão? 

Fernanda- De minha liberdade. Liberdade de me expressar, vestir, comer, amizade, sair. 

Antes eu não tinha tempo nem para ler um livro, coisa que eu sempre gostei de fazer, 

ultimamente, voltei até a desenhar, pois gosto muito. Eu era uma pessoa “bitolada’’ 

vinte quatro horas. Eu não tinha tempo para mim. Agora, se eu quiser ler, eu leio, se 

quiser desenhar, eu arrumo tempo para mim. 

Cida- Você me disse que canta, não é? 

Fernanda- Agora eu estou meio fora da igreja, porque estou com uns problemas, mais 

até isso eu não poderia fazer quando estava com o companheiro. 

Cida- Ele não deixava? 

Fernanda- Até que deixava, mais era uma reclamação. Não era como agora. Agora eu 

sou uma pessoa feliz assim, se eu tiver que arrumar uma pessoa, eu não digo que jamais 

vou arrumar, mais agora, no momento, eu acho que é um momento só meu. 

Cida- Então você diz assim: Ser mulher é... 

Fernanda- Ter liberdade de fazer o que estiver afim, fazer o que você gosta, sem 

ninguém para pegar no meu pé. Tem dia que eu não quero fazer nada, fico de pijama o 

dia inteiro. Sabe, não faço nada em casa, mais antes tinha que fazer almoço, jantar, não 

poderia fazer um lanche, era aquela reclamação. Ele (os ex) exigia que se fizesse janta, 
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colocasse prato na mesa com talheres e tudo o mais e, depois, eu, sozinha ia limpar tudo 

e guardar. Hoje em dia, a gente conversa, eu com os meus filhos. Se eu não estiver com 

‘saco’ para fazer comida, no domingo à noite, compramos um lanche e tudo bem. No 

tempo que eu estava com o pai do segundo,  tinha que ir para a cozinha... Deus me livre 

que homem machista. Eu não tive os filhos quando eu quis, mas se eu não tivesse, eu 

ficaria muito infeliz.( rindo) Se eu pudesse, teria uma mesa  cheia de filhos. Ser mãe é 

muito bom. Ser mãe é cuidar dos filhos. 

Cida- Você tem alguns sonhos? 

Fernanda- Tenho sonho que meus filhos possam fazer uma faculdade e eu encontrar 

uma pessoa que seja legal comigo e com eles. 

Cida- Não importa com que idade? 

Fernanda- Não, tem mulher que separa e fica desesperada, eu não. Acho que uma coisa 

que vai ter que acontecer... 

Cida- Você acredita que vai acontecer? 

Fernanda- Acho que sim, ainda tenho uma chance, acredito que vai acontecer no 

momento certo, não estou procurando, mais vai acontecer. 

Cida- E você gostaria? 

Fernanda- Ah, sim, ninguém quer ficar sozinha, mais se eu ficar, não vai ser o fim do 

mundo, não gostaria de ter uma velhice igual à de minha mãe, se isolar do mundo. Pelo 

contrário porque já falei, vou ser uma avó desvirtuada, já falei, se for cuidar de netos 

vou ser uma avó desvirtuada.Não pensa que vou ficar em casa fazendo tricô, porque não 

vou, vou pegar eles, arrumar nossas coisinhas e vamos pro boliche, eu sou uma pessoa 

agitada.É (é )que agora eu estou dando prioridade para os meus filhos. 

Cida- E você gostaria de aprender alguma coisa nova? 

Fernanda- Ah sim, eu gosto sempre de estar aprendendo, estou sempre participando dos 

cursos aqui (referindo-se á creche). Faço as aulas de computação. São muito boas. Não 

gosto de ficar parada. Sabe uma coisa que eu gosto?De mexer com ferramentas de carro. 

Quando meu pai era vivo ele deixava ficar com ele quando ele consertava o caminhão. 

Eu sei mexer nas peças todas de caminhão. 

Cida- Gostaria de aproveitar esse conhecimento? 

Fernanda- Eu não tenho carro, mas quando tiver (se Deus quiser eu vou ter um), eu 

quero mexer nele. (Ri) 

Cida- E você tem habilidade que você já mencionou como desenho, pintura. 
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Fernanda- Gosto de fazer artesanato, gosto muito de criar, estar com pessoas que têm 

idéias novas. Mais hoje é difícil, a maioria tem uma cabecinha(,) muito pequena 

começando pela do meu patrão, mais tenho que tolerar, por causa de meus filhos. 

Cida- No que você gostaria de trabalhar, que vem assim, de encontro com a sua 

vontade? 

Fernanda- Eu até gosto de eletrônica, mais assim, lidar com pessoas mais pra frente, 

mente aberta, porque as pessoas que eu convivo, são cabecinhas travadas, gostam de 

fazer todos os dias a mesma coisa. Eu não. Gosto sempre de estar mudando. Eu cresci 

assim.Meu pai mudava de cidade direto, então eu acho que eu nasci assim mesmo, em 

casa eu tiro as coisas, mudo de lugar, corto o cabelo de um jeito, pinto de uma cor, pinto 

de outra, estou sempre mudando, não gosto de estar sempre da mesma maneira. 

Cida- Você gosta de mudar, é isso? 

Fernanda- Gosto. 

Cida- E que mulher é você, hoje? 

Fernanda- Eu acho que estou mais equilibrada. Dizem que isso acontece com as 

mulheres depois dos quarenta, acho que é verdade, assim por tudo que eu estava 

passando desde a 1ª gravidez, eu estava um trapo humano, totalmente descontrolado, 

não sabia o que queria da vida, sendo controlada por todo mundo, hoje em dia não, eu 

discuto o que quero. Não quero ficar engolindo, não.Ponho para fora o que eu sinto. 

Cida- Tenho mais uma pergunta. De tudo o que fizemos juntas, até agora, tem alguma 

coisa significativa para você? 

Fernanda- Dos encontros? Ah sim, para mim foi muito bom, conhecer pessoas novas, 

conversar, cada um tem um problema, tem suas dificuldades, isso é muito bom. 

Conversar. (Enquanto falava ficou olhando para as participantes) 

Cida- Uma coisa marcante para você? 

Fernanda- Te conhecer 

Cida- È?!Que gostoso ouvir isso! 

Fernanda- Foi muito bom te conhecer. 

Cida- Então está bem, mas nós ainda não terminamos, vamos voltar a nos reunir. 

Fernanda- Não só como psicóloga, mais como amiga, te achou 10. 

Cida- Então, obrigada. 

Cida- Vamos levantar um pouco, esticar os braços e as pernas. Podem tomar uma água. 

(depois de uns cinco  minutos de intervalo ,voltamos para a reunião) 
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Cida- Agora,é a vez de vocês falarem para a Fernanda o que pensaram, sentiram das 

experiências dela como mulher. Taís quer começar?  

Taís - Bem, eu não tenho experiência igual a da Fernanda. Sou casada; meu marido é 

legal, mas eu achei que ser mulher é mesmo complicado. A gente vai deixando os 

outros passarem na nossa frente e a gente não faz muitas coisas que a gente gosta. Eu 

queria falar para a Fernanda que eu acho que ela pode achar uma pessoa bem legal. Mas 

eu acho que os filhos estão em primeiro lugar. Se por acaso encontrar um companheiro 

que gosta dela é bom, mas se ele não gosta dos filhos, não vai dar certo. Não fazer as 

coisas sem pensar. Acho que a mulher precisa pensar mais nela, na liberdade dela, como 

a Fernanda falou. Eu gostei disso: liberdade. Eu falo pro meu marido: hoje me deixe. 

Não quero nada com você. Estou muito cansada. Eu não falava, viu, gente. Aprendi, 

aqui, ouvindo vocês falarem. E ele me fala que me entende. A gente se dá bem. 

Cida- O que mais? 

Taís- Lembrei do tempo de menina e das minhas irmãs. Era mais ou menos como na 

casa de Fernanda. A gente tinha ferro de passar com brasa. Depois compramos ferro 

elétrico. Eu também por ser pequena, varria a casa, tirava o pós, varria o quintal, levava 

o lixo para fora. Ajudava por a comida na mesa, mas minha mãe não deixava ir na 

cozinha, ela tinha medo que queimasse. Quando fiquei moça, ai sim, deixava. 

Lohaine- Acho que a Fernanda teve uma mãe muito depressiva, mesmo. Eu me lembro 

quando a minha mãe perdeu meu pai, ele morreu, ela ficou tão depressiva que logo 

morreu também. Sabe, a gente precisa aprender gostar da gente. Nossa! Fernanda, você 

é muito prendada. Lê, pinta , desenha,canta. Gostei. Sua vida parece com a minha. 

Também tive dois companheiros e com cada um, tive filhos. Eu me estrepei com eles, 

Mas vou achar meu rumo. Vocês vão ver. Também acho que a liberdade é uma coisa  

valorosa,mas o trabalho é que dá  essa liberdade. Se a gente não ganhasse uns trocados, 

a gente ia depender dos outros. Deus me livre! Ser escrava. Eu dou duro, mas tenho 

liberdade para comprar um sorvete e chupar ele com meus filhos, na praça. Isso é uma 

conquista.  

Cida- O que mais? 

Lohaine- Sabe que ela tem razão numa coisa: a vida com os ex- companheiros parecia 

um novelo de linha cheia de nós. 

Gabriela- Nossa! Eu aprendi muito com a história da Fernanda. Sabe: eu não posso me 

queixar de meu companheiro. Ele não pega no meu pé. Mas eu acho que ele é pouco 

carinhoso. Mas é bom pai, bom trabalhador. Espero que ela não me traia... Nossa! Seria 



104 
 

muito triste. Gostei do que a Fernanda falou sobre leitura. Sabe que eu estou com 

vontade de voltar a estudar? A Lohaine me incentivou. Acho que vou mesmo. Vou 

conversar com meu marido, se ele ficar com os filhos, à noite, eu vou. 

Cida- Então: o que é ser mulher?(Pensem um pouco e depois falem numa palavra.) 

Fernanda- É aprender a realizar sonhos e não ficar somente trabalhando. 

Lohaine- Para mim é não depender do companheiro para ser feliz. Olhe como eu 

melhorei. Quando comecei eu só chorava e lamentava a separação do J. Eu continuo 

amando aquele “safado”, só que numa coisa eu mudei: não vou mais implorar que ele 

fique mais um pouco em minha casa e que eu sinto saudades dele. De jeito nenhum. 

(num gesto muito espontâneo as participantes bateram palmas)  

Gabriela- Ser mulher é procurar ser mais firme. Se tiver que chamar atenção dos filhos, 

chama e não fica prometendo para os filhos que vai contar para o pai quando ele chegar. 

Eu acho que eu vou ser mais firme em meus modos de pensar. 

Cida- E para você. como foi a experiência? 

Fernanda- Sabe, eu comecei meio sem graça. Depois fui falando e lembrando as 

bobagens que eu cometi com os companheiros. Quando terminei, senti que eu estava 

mais firme .Gostei muito. 

Cida- Então, vamos terminando. Passou meia hora  do tempo combinado. Penso que a 

próxima poderia ser a Lohaine porque ela estará em férias da escola. Tudo bem? 

Lohaine- Tudo bem. É só me avisar.  

C-Então, boa-noite. 

(Fizemos uma roda e nos demos às mãos e agradecemos umas às outras). 
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4.2  Apresentação do Grupo Reflexivo. 

 

Data- 22 de novembro de 2011 

Horário – 19 horas às 21 horas e 15 minutos 

Tema- IDENTIDADE 

Participante- GABRIELA  

Objetivo- Refletir sobre as experiências de cada participante sobre o que é ser 

mulher. 

Participantes- Todas as quatro estavam presentes: Fernanda; Gabriela; Lohaine; Tais. 

Os nomes são fictícios. 

Serão conservados os nossos respectivos nomes na transcrição da conversa. 

Gabriela- participante; 

Cida- pesquisadora 

Início- Cida cumprimenta. Boa noite, muito obrigada por todas terem vindo. Tudo bem? 

Vocês estão gostando dessas experiências de falar e ouvir sobre ser mulher? 

Lohaine- Eu tenho gostado muito. Me senti muito aliviada em ensinar para minha filha, 

se ela perguntar, o que é fazer sexo? Eu vou dizer dentro do que eu ouvi da história da 

Taís. Eu admirei a irmã dela. Eu gostaria de ter tido uma irmã assim. Eu gostaria de não 

ter preconceito como a irmã dela. 

Taís- Muito obrigada. Quando eu contei eu achava que era uma bobagem. Eu achava 

que  iam cair de pau em mim e na minha irmã. 

Cida- O que levaria você a pensar isso? 

Taís- Uai, porque eu menti pra minha mãe. Até hoje ela não sabe. 

Fernanda- E nem precisa saber. Não é, gente? Eu também gostei muito de todas as 

histórias. A da Lohaine me comoveu em saber o quanto ela gostou daquele ‘falecido’ 

(refere-se a o ex-marido) e quanto ele zombou dela, mas eu continuo achando que ele 

precisa saber que, senão fosse ela, ele seria um Zé Ninguém, porque nem estudar ele 

iria. Se ele estudou foi graças a ela, 

Lohaine- Isso ele deve a mim mesmo. 

Cida- E isso influenciou vocês duas? 

Lohaine- Eu fiquei cismadona com os homem. Mas vou melhorar. Gostar mais de mim. 

Gostei da história da Taís que falou para o filho e o marido que ela queria se embelezar. 

Cuidar dos cabelos dela. Eu quero falar também. Eu lembrei, agora, de minha mãe 
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fazendo um laço de fita e pondo no meu cabelo para eu ir pra escola. Eu ficava toda 

cheia! A professora me achava linda e bem arrumada (ri). 

Cida- E a você, Fernanda? 

Fernanda- Eu já disse que gostaria de ter tido mãe legal? Então, não tive... Que vou 

fazer? 

Cida- Essa situação contada por Taís pode te ajudar para o futuro? 

Fernanda- Ah... Sim... pode... 

Cida-. E quem vai falar sobre o assunto sobre ser mulher é a.... Gabriela Enquanto ela 

fala, vocês três ,já sabem ,vão prestar atenção sobre o que acharam interessante para 

comentar com a Gabriela. 

Gabriela- Para falar a verdade, falar o que é ser mulher para mim é meio difícil, porque 

não vivi muito experiência de ficar com menino e saber como é. A Fernanda disse que 

não viveu direito a época dela porque logo ficou mãe,mas ela já era moça e(,) eu, que só 

tinha de doze para treze anos(.)? 

Fernanda- Mas você tem boas coisas para seu futuro porque seu marido é trabalhador, 

educado e parece que te ama. 

Gabriela- É verdade, eu não posso me queixar. Sabe que ele gosta de dar abraço em 

mim e nos filhos quando chega do serviço? 

Cida- O que isso provoca em você? 

Gabriela- Alegria, contentamento. 

Cida- Estamos aqui batendo um papo a respeito de ser mulher. Você tem seus filhos, 

uma menina e um menino. É casada desde os treze anos. Que mulher você aprendeu a 

ser? 

Gabriela- Que mulher? (Fica olhando para mim...) 

Cida- Aprendeu a ser com alguém? 

Gabriela- Acho que com a minha mãe não aprendi nada, não; ela não tinha tempo pra 

gente. Sempre estava trabalhando, não tinha tempo pra dar carinho, isso eu não quero 

para os meus filhos. Eu sou presente à noite, porque durante o dia estou trabalhando, 

mais eu dou carinho para os meus filhos. 

Cida- Então, quando você diz que não aprendeu a ser mulher com sua mãe, nem com 

seu pai, seus irmãos, mas alguma coisa você aprendeu. O que ficou na sua cabeça, em 

seus sentimentos na relação com eles para aprender a ser mulher? 

Gabriela- Convivi pouco né Cida, eu era criança quando eles se separaram. 

Cida- Como foi isso para você? 
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Gabriela- Ah, meu pai eu nem me lembro, mas minha mãe era trabalhadeira. Ela 

trabalhava em casa e era doméstica e meu pai trabalhava na roça de café. 

Cida- Com quem você ficava? 

Gabriela- Eu ficava com minha irmã, que era antes de mim. Ela se chama Luana. 

Cida- Você tinha alguma curiosidade sobre o fato de você ser mulher, você resolveu 

com quem? 

Gabriela - Não tinha tanto o que falar, acho que aprendíamos mais na rua do que 

conversando. 

Cida- Como aprendeu na rua? 

Gabriela- Com as meninas na rua, que falavam, explicavam. 

Cida- Você se lembra o que as meninas explicavam? 

Gabriela- Eu acho que casei muito nova, fugiu tudo da minha mente, não me lembro de 

nada. 

Cida- Uma curiosidade que me veio é a seguinte:a mulher é tão diferente do homem, 

que não tem como perguntar, como você fez quando percebeu que estava ficando com o 

corpo diferente, menstruação, como é? 

Gabriela- Acho que a gente se sente a tal, né Cida. Fica mais encorpada, os meninos 

falavam quando a gente passava na rua os moleques mexiam, achava que eu estava 

bonitona (risos) 

Cida- O que os meninos falavam? 

Gabriela- Ah... Que eu era bonitona assobiavam e eu gostava. 

Cida- Quando eles falavam? 

Gabriela- Quando a gente ia para a pracinha da cidade, na praça do bairro, na igreja. Eu 

ia sempre com minhas irmãs. 

Cida- E como você se sentia? 

Gabriela- Achava que estava mais bonita e se sentia superior. 

Cida- O que essa situação dizia respeito de você mesma? 

Gabriela- Que eu sou bonita. 

Cida- Você acha que o fato de alguém olhar e achar que você está ficando bonita mudou 

alguma coisa na sua vida? 

Gabriela- Não. Assim era gostoso saber que a gente era bonita. 

Cida- Quando foi que você percebeu que tinha ficado mulher? 

Gabriela- Com a minha irmã, eu perguntei o que era aquilo.Aquilo vermelho saindo de  

mim. 
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Cida- Aquilo o quê? 

Gabriela- A menstruação. Minha irmã me disse que a gente ficava mulher depois 

daquilo. 

Cida- Tá. O que aconteceria para você se soubesse mais sobre menstruação? 

Gabriela- Para mim acho que seria para explicar mais pra minha filha. 

Cida- E para seu filho? 

Gabriela- Acho que ele não vai querer. 

Cida- O que leva você a achar que ele não iria querer? 

 Gabriela- Porque é assunto de mulher, né, Cida. 

Cida- Você pensa isso por você? 

Gabriela- Eu não sei, eu ouço gente falando que homem não precisa que é assunto de 

mulher. 

Cida- E é? 

Gabriela- Claro que não. Mas eu não sei falar para os meninos. Nem para a menina. 

Cida- Ajude-me a compreender isso. 

Gabriela- Porque assunto de sexo ninguém falava e acho que até hoje ninguém fala para 

os filhos. Deixa para a escola falar. Mas ouvindo as meninas eu acho que as melhores 

pessoas é a gente: pai e mãe. Vou pensar nisso. 

Cida- Então, você não iria explicar para seu filho sobre a menstruação porque isso é 

coisa de mulher? 

Gabriela- É, nossa tô confusa. Meu marido não iria gostar. 

Cida- Você poderia me dizer o que seu marido iria pensar? 

Gabriela- Que tem assunto só de homens e outros só de mulher.  

Cida- Quando surgiu a vontade de ser mãe, ser amada por um homem, como foi isso? 

Gabriela- Foi de repente né, foi transar com o cara e ficar grávida e morar com ele. 

Cida- São coisas iguais? Ser mãe e ter o amor do marido, como é? 

Gabriela- Ter o amor do filho, e do marido. Iiii... Foi tudo muito de repente, Olhe dizer 

que tive um namorado, eu não posso, não foi assim, porque fui transar ficar grávida, eu 

não aproveitei muito, não aproveitei nada. Não  curti a minha vida de jovem. 

Cida- Você sabia se você gostaria de ser mãe? 

Gabriela– Isso , eu acho que eu sempre quis. 

Cida- Como foram os partos de seus filhos? 
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Gabriela- Dos dois filhos  foi tudo de partos  normais.Tive acompanhamento  de pré-

natal com um só médico aqui do Posto de Saúde.Ele foi muito bom como um pai para 

mim de tão bondoso. 

Cida- Qual o nome dele,você se lembra? 

Gabriela- Doutor Mário Miranda. 

Cida- O que você tem a falar sobre esse atendimento? 

Gabriela- Que todo médico de Posto deveria ser assim: atencioso e muito cuidadoso. 

Não  me deixou sozinha enquanto os filhos não nasceram e perguntava como eu estava . 

E que eu poderia chorar se estivesse querendo. 

Cida- Você gritou? 

Gabriela- Não. 

Cida- Não? 

 Gabriela- Não doía , era como uma cólica menstrual e quando transei pela primeira vez 

que doeu um pouquinho mas logo passou. Meu marido perguntava.(.) 

Cida- Quando você transou com treze anos, você não sabia que poderia ser mãe? 

Gabriela- Não, não, nem passava pela cabeça, eu era muito nova, não sabia que ficava. 

Cida- E o seu companheiro, sabia? 

Gabriela- Ele sabia, ele era dez anos mais velho. 

Cida- O fato de ele ser mais velho, o que ele sabia? 

Gabriela- Acho que nunca perguntei para ele.Mas ele foi carinhoso comigo. 

Cida- Hoje, você perguntaria? 

Gabriela- Sabe, vou perguntar. 

Cida- Ele gostou de ser pai? 

Gabriela- Eu acho que ele adorou. 

Cida- Ele falou isso para você? 

Gabriela- Falou.  

Cida- Como ele falou isso pra você? 

Gabriela- Ele disse que gostaria de ser pai, deter um filho. Ele achou bom quando 

nasceu a menininha e ficou melhor quando nasceu o menino. 

Cida- E então... 

Gabriela- Passando o tempo que a gente vai sabendo das coisas, o que vai acontecer. 

Por isso é bom conversar com as pessoas. A gente é boba quando jovem. 

Cida- Boba?Como? 

Gabriela- Boba, não sabe nada da vida e acha que é tudo mil maravilhas. 
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Cida- Você vê hoje a sua filha é mais instruída do que você, nisto de ser mulher? 

Gabriela- Não, acho que não. 

Cida- Não!? O que falta? 

Gabriela- Sei lá, acho que é sim,mais do que eu. 

Cida- Ela faz perguntas? 

Gabriela- Faz sim, não me lembro quais agora mais faz. 

Cida- Ela tem curiosidade do que é ser mulher? 

Gabriela- Tem. 

Cida- Afinal, o que é ser mulher? 

Gabriela- (risos) Ser mulher (risos) realmente não sei explicar, só sei que a gente é. 

Cida- Agora que você já viveu, já amadureceu um pouco mais, o que você acha que 

marca esta diferença de ser homem e ser mulher? 

Gabriela- O homem não tem quase compromisso com nada, a mulher tem. 

Cida- Quais os compromissos que você acha serda mulher? 

Gabriela- Você em casa, eles não fazem nada, só come e dorme a mulher não, precisa 

cuidar dos filhos, disso, disso e daquilo, o homem não faz. O homem fala “eu vou dar 

uma volta” e a mulher não pode falar “vou dar uma volta” precisa ficar cuidando dos 

filhos, acho que a mulher fica ali no dia-a-dia, o homem não.Mas eu não estou 

reclamando de ter filhos.Ter filhos foi muito importante para mim.Eu acho que ficaria 

muito triste  se não pudesse ter filhos, se eu não fosse mãe ,nossa.... mas só que eu fui 

muito menina. (um pequeno silêncio)  

Cida- A relação de ser mulher tem muito a ver com o papel de você ser mãe. E hoje, se 

você tem uma experiência de ser mãe e tem um companheiro, qual a diferença do amor 

de mãe e de ser mulher? 

Gabriela- A diferença é que a mãe é muito preocupada com a criação dos filhos, 

levarem na escola, ver a lição e cuidar da casa. E de ser companheiro é conversar com 

ele , é  namorar. 

Cida - Namorar é bom? Como é isso? 

Gabriela - Ah... É fazer carinho... dar atenção: perguntar como está... Ter respeito pela 

gente. Dizer que a gente é important . 

Cida- Como você sabe disso? 

Gabriela- Porque , às vezes, meu marido fala assim comigo. E eu peço para ele falar 

mais. Eu gosto.Meu marido é bom. Me abraça, fala que eu sou bonita,mais eu queria 

mais . 
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Cida- E você fala para ele,também? 

Gabriela. Às vezes. Eu tenho vergonha de dizer que ele é bonito , sabe.Não sei porquê.? 

Ele é meu marido. 

Cida- Como começou essa vergonha? 

Gabriela- Acho que é  porque minha mãe ensinou que a mulher não pode ser assanhada. 

Cida- Assanhada, como? 

Gabriela- Se exibindo, se mostrando (ri). Sabe? Chamando a atenção dos homens? 

Cida- Hoje você sabe dizer o que é isso? 

Gabriela- Acho que é assim: se você demonstra o homem já quer transar. Não é isso que 

a gente quer. Às vezes a gente só quer carinho, ficar encostada no ombro dele. Só, mais 

nada. Mas ele já quer sexo. 

Cida- De quem você recebe mais carinho? 

Gabriela- Eu acho que recebo mais dos meus filhos. Meu companheiro só faz carinho 

quando quer namorar. quer fazer sexo. 

Cida- Como você separa? 

Gabriela- Amor do homem é só na cama, do filho não, é ali, todo dia, dia-a-dia. O filho 

dá um abraço, fala que te ama, o marido não. Só fala quando quer namorar. 

Cida- Como você resolve isso com o marido? 

Gabriela- A gente fica pouco tempo junto né Cida. Ele chega à noite, por isso que eu 

falo que com as crianças é no dia-a-dia, e com ele só à noite. 

Cida- Dá um exemplo. Quando você está com ele você consegue ser carinhosa? 

Gabriela- Consigo. 

Cida- Vocês se dão bem?Quais são as características dele? Você escolheria ele 

novamente para ser seu companheiro? 

Gabriela- Não, Cida, hoje eu não queria nem casar. Ter filhos sim, mais casar, não. Se 

bem que eu não sou casada no papel . Mas eu escolheria ele de novo porque ele é bom, 

trabalhador, honesto e é atencioso 

Cida- O que leva você a pensar assim: não casar no civil e nem no religioso? 

Gabriela- Casar dá muito trabalho, não só porque tem que cuidar da casa, dos filhos, do 

marido. Mas se não der certo , tem que  gastar dinheiro.É por isso que eu não quero me 

casar. Já tá bom do jeito que tá. É bom não complicar, né, Cida (ri). 

Cida - Mas o que é ser mulher? 

Gabriela- Estar ali, fazendo o dever de dona de casa, e ainda esperar o marido voltar 

para casa e aí namorar, fazer e querer sexo. Às vezes é uma tristeza porque eu estou 
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cansada e tenho que levantar cedo, no dia seguinte. Levanto pra fazer comida de manhã 

cedo para ele. Tem dia que eu estou atacada e já levanto chutando o balde. 

Cida - Qual é o transtorno, a dificuldade maior com um homem? 

Gabriela- Acho que o homem pega muito no pé da mulher.Principalmente com os 

gastos com a gente. 

Cida- Por exemplo? 

Gabriela- Se eu comprar alguma roupa para mim, ele quer saber o preço e eu não posso 

sair sozinha. É muito difícil, porque ele tem muito ciúme, então eu fico com medo de 

sair e arrumar confusão, então eu não saio. 

Cida- O que acontece com você quando a confusão aparece? 

Gabriela- Cansa. 

Cida- É uma das coisas que cansa? Como que é o cansaço que dá a confusão? 

Gabriela- Ah... A gente vai enchendo de coisa, tem hora que dá vontade de explodir. O 

filho não enche o saco pra nada não, quem fica piando no meu ouvido é o marido, acho 

que é isso. 

Cida- Tenho mais uma curiosidade em relação ao homem, ao companheiro. Você está 

me dizendo que a relação com os filhos é mais solta, e no momento ele tem cinco e sete 

anos e eles te obedecem, mas... te perguntei se você casaria com ele de novo? 

Gabriela - Se eu fosse casá sim, casaria com ele novamente, eu disse que não casaria 

mais com ninguém. 

Cida- Quais as características dele que você aprecia? 

Gabriela- Ele é trabalhador, conversador, isso eu admiro ele 

Cida - Você só não se casaria porque o casamento dá muito trabalho. È isso? 

Gabriela- Sim, o casamento para mim dá muito trabalho, se fosse para casar outra vez 

eu não casaria. Se bem que eu não sou casada no papel. Eu to falando de viver junto, eu 

não viveria, não. 

Cida- E como você explica? 

Gabriela- Acho que casei muito nova, vai cansando, por isso não casaria. Sabe, eu 

gostaria de ter vivido mais minha vida de mocinha. 

Cida- E então tenho uma pergunta. Que mulher você gostaria de ser? Que você ainda 

não é? 

Gabriela- Não sei. Acho que aquela mulher que pega menos no pé, eu acho que eu 

também pego muito no pé dos filhos, do marido.Nisso eu gostaria de ser alegre que nem 

minha mãe; ela diz que gosta quando vai toda família para casa dela  e junta aquela fulia 
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de netos, filhos ,nora, genros e já dá uma festa.Me lembra a mesa que a Fernanda falou 

que queria ter. Mais pra cuidar é de dois tem que trabalhar muito. Quem sabe depois que 

eu comprar a casa, se Deus quiser, a gente pode ter mais um (ri) 

Cida- Você disse que você pega no pé. Como é pegar no pé? 

Gabriela- Quando ele me sai fico “aonde você vai?” acho que isso é muito chato, fico 

perguntando para onde ele vai. Acho que esta pergunta “enche o saco” dele. 

Cida- Como para ele? 

Gabriela- De como ele gostaria que eu fosse como mulher. Porque para mim eu acho 

que queria ser eu mesma. 

Cida- Por exemplo, você não sonha alguma coisa para realizar, para fazer ainda na vida? 

Gabriela- Eu sonho ser bem de vida, para não trabalhar mais. Ter minha casa própria. 

Eu queria voltar  a estudar, como a  Lohaine fez. 

Cida- Como seria ser bem de vida? 

Gabriela- Ah! Bem, tendo um dinheiro na poupança para ir se sustentando até a 

aposentadoria chegar. Porque trabalhar é bom, mais é cansativo né Cida. Precisa tirar as 

crianças cedo da cama, levá-los para a escola e saber que tem que trabalhar. Acho muito 

cansativo. 

Cida- Não compensa o que eles aprendem? Então você gostaria de ficarem casa.? 

Gabriela- Isso, cuidar deles, do marido, da casa, ficar só em casa. Cuidar da família. E 

sair para fazer minhas coisas também. 

Cida- É mais importante cuidar da família do que ter um emprego? 

Gabriela- Hoje em dia não, você tem um monte de coisa pra pagar, aluguel,mais na 

aposentadoria sim, você ficar em casa, cuidando da casa. Agora preciso trabalhar para 

ajudar meu marido. Por isso quero estudar, um dia vou ser enfermeira. Vou falar isso 

para meu marido me deixar voltar a estudar: quero ajudar você para a gente ter melhor 

vida e você não precisar trabalhar tanto fazendo as entregas de caminhão sempre. 

Cida - Se você não precisasse trabalhar, você não sentiria falta de trabalhar fora? 

Gabriela- Acho que sim, quando estamos trabalhando, pensamos em ficar em casa, 

quando estamos em casa, pensamos em um serviço. Eu queria ficar um pouco em casa, 

descansar. Em três anos que estou trabalhando peguei férias uma vez só. O restante 

peguei em dinheiro, eu estava precisando. 

Cida- Há quanto tempo você está fazendo isso? 

Gabriela- Há três anos que estou lá, peguei uma vez e depois no dinheiro. 

Cida- Quanto tempo livre você gostaria? 
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Gabriela- Um mês Cida, mais inteiro, não assim, dez neste mês e dez no outro, assim 

não é férias. 

Cida- Esta sobrecarga de trabalha que você está tendo o que provoca em você? 

Gabriela- Não sei, em casa eu não sou agressiva. Eu fumo. 

Cida- Você fuma quantos cigarros por dia? 

Gabriela- Uns dez. 

Cida– Com tudo isso, como você se sente?  

Gabriela- Tem coisas que irrita. No emprego, por exemplo, ela (uma das filhas da 

senhora que Gabriela cuida) grita que vai tomar banho, e fica gritando para avisar. 

Quando ela vai para a cozinha, o fogão fica do lado da geladeira, ela quer alguma coisa, 

e estou lá longe, ela grita. “Gabriela, pega isso para mim“. Ela é muito irritante. 

Cida- O que você faz quando uma pessoa manda muito em você? É mandona. 

Gabriela- Não é questão de ser mandona, ela é irritante mesmo. 

Cida- Tá bem, então, continuando. Que mulher você gostaria (a) de ser de agora em 

diante se você pudesse imaginar como você gostaria de ser e de cuidar desta sua 

mulher? 

Gabriela- Alegre eu acho que sou até demais. Mais que mulher gostaria de ser! Gostaria 

de cuidar mais de mim, às vezes eu tomo banho, me maquio, mais outras vezes eu estou 

tão desanimada, que fico semanas sem passar nem batom, só no básico do serviço. 

Cida- Você se lembra quando é que você começa a não cuidar de você? 

Gabriela- Eu acho que eu vou cansando de ficar passando isso, aquilo, tem mulher que 

não, mais eu canso. 

Cida- Sua mãe faz isso? 

Gabriela- Só minha mãe, minhas irmãs, não. 

Cida- Sua mãe se cuida.  

Gabriela- Mais que nós. 

Cida- Como ela faz? 

Gabriela- Ela se cuida Cida. Minha irmã até falou que quando elas saíram a mulher 

perguntou se minha irmã era mãe da minha mãe. É pra chatear qualquer uma, mais 

minha mãe se cuida. É vaidosa passa um monte de creme, ela é vaidosa. 

Cida- Você admira isso nela? 

Gabriela- Sim, mais eu admiro nela uma coisa: a alegria dela.Todos os domingos ela 

quer os netos  os filhos e filhas, os genros e as noras ,para  fazer almoço para 
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nós.Quando é um “churra”, a gente leva carne, pão, cada um leva alguma coisa e 

ficamos o dia todo lá. Ela diz: “minha família junta dá uma festa”. 

Cida- Pensando nessa mulher que você gostaria de ser, tem alguma competência, 

alguma habilidade que você gostaria de ter, desenvolver? 

Gabriela- Eu acho que gostaria de ter essa alegria da minha mãe, mais sabe eu acho 

muito bonito estas mulheres que dirigem caminhões, eu acho bonito. 

Cida- Bonito, como assim? 

Gabriela- Acho diferente, antigamente eles (os familiares dela) falavam “mulher não 

dirige nem carro”, hoje não, as mulheres dirigem até trem se bobear, então acho muito 

bonito. 

Cida- Como bonito? Você pode explicar? 

Gabriela- A mulher é muito mais delicada do que o homem, não se vê uma mulher 

dirigindo caminhão, mas se dirigir vai ser mais delicada, mais fina, sabe?Ela é tão 

delicada.. .Por isso eu acho bonito. 

Cida- Como mais delicada? 

Gabriela - Sei lá, pensei sempre que a mulher é mais delicada. 

Cida- Delicada, como? 

Gabriela - Assim ó, ela é de fala mais mansa, pede licença. 

Cida- Mas ela pede licença só porque é mulher? Fala mansa só porque é mulher? 

Gabriela- É eu acho. 

Cida- É você se olhando no caminhão, ou é as pessoas olhando você? 

Gabriela- Eu a choque eu. 

Cida- Então vá imaginando você poderosa, dentro do caminhão. Como seria? 

Gabriela- Seria legal, eu iria estar me sentindo e as pessoas também iriam falar “olha ela 

dirigindo um caminhão, tão pequena”. Não é? Eu acho legal. 

Cida- Daria uma sensação de novidade? 

Gabriela- É  

Cida- Outra pergunta. Hoje, olhando para trás, o que sua mãe ensinou? 

Gabriela- Ensinou a ser honesta, a ser trabalhadeira, a cuidar da casa. Todos os dias ela 

falava que era para deixar a casa limpa, em ordem. Aprendi do jeito de você, primeiro 

arrumar a cama, limpar o quarto, limpar o chão. Depois é que eu fui aprender as coisas 

mais pesadas, lavar a roupa, fazer comida. 

Cida- Uma palavrinha só. Quem é você? 

Gabriela- Eu acho que eu sou mais eu. Não tem o que explicar o que falar. 
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Cida- Depois dessas perguntas, você gostaria de falar para sua filha, seu filho, o que é 

ser mulher? 

Gabriela- Se eu tenho vontade? 

Cida - É. 

Gabriela- Eu gostaria de explicar, falar mais com eles. Para eles não passarem o que eu 

passei. 

Cida- Então voltando a falar deste tema mulher, o que seria interessante falar? 

Gabriela- Acho que seria legal juntar todas as meninas para conversar sobre este tema 

de ser mulher. Vocês não acham?(Dirigindo-se às três participantes). 

Cida- De tudo o que fizemos juntas, até aqui, tem alguma coisa importante para você? 

Fernanda- Dos encontros? Ah sim, para mim foi muito bom. Conhecer pessoas novas, 

conversar, eu nunca tive isso.Ouvir, cada uma com seu problema,suas dificuldades. 

Conversar. Ouvir o que a Gabriela falou da reunião da família dela na casa da mãe dela 

foi muito gostoso. Achei lindo. 

Cida- Foi gostoso saber que as pessoas da casa da Gabriela se encontram? É isso? 

( Todas as participantes concordam e batem palmas)  

Cida – Isso quer dizer o quê? 

Taís- Que eles se gostam e é bom a família estar juntos para dar força na vida. 

Todas ( É isso aí)  

Cida- Chegou o momento de um descanso. Vamos levantar um pouco, esticar os braços 

e as pernas. Tomar uma água. Ir ao banheiro. Depois que voltarem é  a vez de vocês 

falarem para a Gabriela. 

Fernanda- Eu fiquei surpresa com a Gabriela. Ela é tão jovem e tem cabeça boa. Eu 

concordo com ela quando ela disse que precisa pensar antes de se unir com outra 

pessoa. Olhar mais para as qualidades, mas também para os defeitos. Principalmente se 

ele for egoísta, sair fora. Mas ela tem uma vida com o marido muito boa. Ele é cheio de 

agrados com ela. 

Taís- Bem, eu tenho experiência semelhante a da Gabriela porque;meu marido é legal, 

sou mãe,mas eu acho que ser mulher é mesmo complicado. Trabalhar e cuidar da casa e 

dos filhos é muito complicado. Não sobra tempo pra gente, mas a gente tem que 

arrumar. Eu já disse que, aos sábados depois que volta do trabalho, arrumo a casa e fico 

esperando meu marido e depois a gente come alguma coisa e bebe uma cervejinha, 

umas, né. A mulher precisa pensar mais nela, não só no trabalho. Eu gostei disso. 
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Lohaine- Mais essa menina é sabida. Goste de tudo o que ela falou. Gostei quando ela 

disse que vai estudar pedir para o marido, porque eu fui estudar. Legal, viu. 

Cida - Então: o que é ser mulher? 

Fernanda- É aquilo que já falei. É aprender a realizar sonhos e não somente trabalhar. 

Lohaine- Ah é isso. Por isso estou gostando de ficar sozinha, sem homem, e estou 

estudando para ter mais respeito por mim mesmo. 

Taís- Ser mulher é procurar ser mais a gente mesma. Eu já falei para os dois: marido e 

filho. Vou me arrumar mais e ninguém vai tirar sarro de mim porque eu arrumei meu 

cabelo (todas riem porque se lembraram do dia em que ela contou que o marido e o 

filho caçoaram dela porque arrumou o cabelo.)  

Cida- Então, vamos terminando. Tudo bem?A próxima reunião poderá ser daqui a 

quinze dias, mais ou menos? 

Fernanda- Tudo bem. É só me avisar. (Todas concordaram) 

Cida- Então, boa-noite. 

(Fizemos uma roda e nos demos às mãos e agradecemos umas às outras). 

Cida- Legal, isso mesmo que eu queria saber. Boa noite! 
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4.3  Apresentação do Grupo Reflexivo 

 

Data- 13 de outubro de 2011 

Horário- 19 horas às 21 horas e 10 minutos.  

Tema- IDENTIDADE  

Participante- LOHAINE 

Objetivo- Refletir sobre as experiências de cada participante sobre o que é ser 

mulher. 

Participantes- Todas as quatro estavam presentes: Fernanda; Gabriela; Lohaine; Tais. 

Serão conservados os nossos respectivos nomes na transcrição da conversa. 

Início- Cida cumprimenta. Boa noite, muito obrigada por todas terem vindo. Tudo bem? 

Hoje nós vamos continuar a conversar a respeito do que é ser mulher. Tudo bem? 

Como foi para vocês a narrativa da história de ser mulher que a Fernanda contou? 

Taís- Eu gostei muito. Ela foi ótima. Sofreu um pouco se lembrando de coisas tristes, 

mas ela vai ser feliz. Vocês vão ver. 

Fernanda- Olha, eu sei que vocês gostariam que eu arrumasse um companheiro e eu 

também, mas vai ser quando chegar a hora e não mais do jeito que eu fiz com os outros. 

Cida- Como vocês já sabem o tema foi escolhido por mim, pois estou interessada em 

saber como vocês se tornaram a mulher que vocês são. Quem influenciou vocês? Como 

foi essa influência? Estão me entendendo? Então, como foi combinada na reunião 

anterior,a apresentação sobre o tema fica por conta da LOHAINE,e as três ficam como 

observadoras,pois vão cooperar com a participante.Certo? 

Cida- Quais são as experiências que você se lembra de ser mulher? 

Lohaine- De ser mãe. Ser mãe é uma coisa maravilhosa. Só suportei as humilhações 

feitas por J. devido a eles .Suportei tudo  por causa de meu três filhos.Só quando 

estavam maiores é que eles puderam entender , o maior com 15 anos, a filha tinha 12 

anos  e o menor com 8 anos de idade é que decidi pela separação . 

Cida- Me conta como foram os partos de seus filhos? 

Lohaine- O parto do primeiro foi normal e dos últimos foram cesáreas porque não tive 

dilatação. Também fiz acompanhamento no Posto de Saúde, mas não deu parto normal. 

Mas foi tudo bem nos três Agora, eu sou operada para não ter mais filho. Chega! 

Lohaine- Nossa! Fica tudo escuro quando eu penso nisso. 

Cida - Então, como é ser mulher? 

Lohaine- Fica tudo escuro. 
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Cida- Se você deixar o escuro lhe dizer alguma coisa... 

Lohaine - (Fica um tempo parada) Ai... Que raiva eu sinto de mim mesma. 

Cida- Quando você sentiu essa raiva? 

Lohaine- Tô sentindo ela agora. ( pára um momento) . Tô se lembrando de quando 

fiquei grávida do meu primeiro filho de um homem que eu nem sabia quem era e que 

sumiu no mapa me deixando sozinha para descascar um abacaxi enorme. Minha mãe 

escondeu do meu pai quando eu falei que estava grávida e que o “cara” tinha ido 

embora para São Paulo. Ela começou a chorar e a dizer que eu era uma sem-vergonha, 

uma “galinha”, que eu ia ficar falada... (começa a chorar e as participantes engolem as 

lágrimas). E aí eu tive que casá com aquele homem que me pôs debaixo dos pés dele 

que nem um capacho velho. Tudo porque não podia manchar o nome da minha família. 

Cida- Este seria seu problema? 

Lohaine- Sim, as lembranças das “burradas” que eu fui fazendo. Meu Deus! Como eu 

podia ser tão tonta. Acreditar que eu iria ser a vergonha da minha família. Fui obrigada 

a me casar com um homem que não me amava. Eu amava ele, sim, não vounegá... Ele 

era bonito... charmoso... cheiroso... mas ele não me amava.Mas eu amo ele até hoje. 

Hoje, menos, graças a Deus e vocês que me tem ajudado. 

Cida- Qual o nome que você dá para este problema das lembranças das burradas? 

Lohaine- Escuridão da minha vida. 

Cida- O que a escuridão faz com você? 

Lohaine- Fico confusa. Quando numa reunião as meninas me falaram que eu casei com 

o J, porque o pai dele desejava ficar livre dele porque ele tava dando trabalho para meu 

sogro, sabe que eu não tinha pensado nisso? 

Cida- Pensou?E agora?Como tem sido isso para você? 

Lohaine- Elas estavam certas. Ele falou: você vai ponhá, falou assim mesmo, coitado, 

ponhá, ele não tem estudo....ele no caminho. E eu ponhei (ri), quer dizer, eu fiz de tudo 

para colocá-lo no caminho certo. Fiz estudar, ele passou no concurso da prefeitura. 

Acho que foi a Fernanda que disse: seu sogro tava procurando uma mulher para cuidar 

do filho dele porque ele tinha a mulher, mãe dele, já muito doente e o filho e as filhas 

nem vinham aí para cuidar da sogra. Quando ele soube que eu era uma mulher 

trabalhadeira, honesta e que só tinha feito a “burrada” eu acho que meu sogro pensou: 

“essa é a mulher certa para meu filho”. Olha ele, agora ganha bem na prefeitura. Ia todo 

engomado porque eu passo uma roupa que todas as minhas freguesas elogiam, sabe? 

Agora eu vejo que a escuridão está desaparecendo e eu vejo as coisas mais claras. 
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Cida- Que sentimentos essa situação tem provocado em você? O que mais você vê, 

ouve? 

Lohaine- Eu não tive escolha: ou casava ou minha mãe me expulsava de casa. Meu pai 

obedecia ela. Como sofri. Mas aquela mulher não existe mais ,viram ( dirigindo-se a 

todas ). Posso me envolver com outro homem,como tenho um namorado.Mas já falei 

para ele:ele na casa dele e  eu na minha;.Namorar tudo bem Me levar para tomar 

sorvete, comer uma pizza, um lanche ,nossa, que delícia. Mas mandar em mim, me fazer 

de capacho dele, nunca mais. 

Cida- Ele já sabe disso? 

Lohaine - Sim. Outro dia ele emprestou minha moto e nada de me devolver. Ah... liguei 

para ele. Ele disse que estava dando voltas com uma das filhas dele. Fiquei “puta”. Falei 

assim: ”pode largar sua filha em sua casa e me trazer já a moto. E ele trouxe logo (riu e 

as participantes também) Ninguém mais vai me fazer de trouxa. Olhe, eu comprei a casa 

que era da minha mãe e de meu pai. Comprei as partes das irmãs e dos irmãos. Tá tudo 

na minha mão. Vou fazer uma economia lascada, mas vou pagar um por um. Já paguei a 

parte daquela minha irmã que é minha vizinha de casa, porque ela é muito chata. A 

gente vive perto, mas é distante uma da outra. Quando quero falar, desabafar vou lá no 

bar da minha irmã que é depois de mim e nós ficamos conversando horas e horas, 

aliás...foi esta irmã que disse para eu comprar as partes da casa.  

Cida- O que mais o escuro te traz? 

Lohaine- Meu filho mais velho. Tá dando um trabalho danado, tá tirando dinheiro da 

minha carteira. É certo que é pouco, mas é safadeza, eu não admito. 

Cida- Isso faz parte do escuro? 

Lohaine- Faz mais eu vou dar um jeito. Vou preparar um jeito de pegar ele. Porque eu 

falo e ele diz que não, não pegou Que deve ser o menor... Ele vai ver. 

Cida- O que pretende fazer? 

Lohaine- Vou deixar uma nota na minha bolsa junto de outras notas. Vou marcar num 

papel os números de todas. Aí, fico de olho sem demonstrar. 

Cida- O que você pretende? 

Lohaine- Mostrar que isso é errado. É desonesto  

Cida- São sentimentos agradáveis ou desagradáveis? 

Lohaine- Olha, são agradáveis quando você pensa que tem que ensinar o filho a ser 

honesto e ele não quer saber, pensa que engana a gente. Meus pais sempre me 
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ensinaram a ser honesta e eu não abro mão disso. O chato, o desagradável é que eu não 

queria fazer isso.  

Cida- Você vai fazer uma coisa que você pensou certo?Ou você viu acontecer? 

Lohaine- Eu vi acontecer. Meu pai, um dia, fez isso com meu irmãozinho. Ele era 

pequeno e queria comprar pirulito e ia mexer nos dinheirinho de minha mãe. Minha mãe 

contou para ele e meu pai armou. Pôs várias moedas falsas, que não se usava mais. O 

meu irmão foi pegou e foi comprar. Não deu outra: o dono do bar mandou chamar meu 

pai e mostrou. Meu pai não bateu ,mas pegou meu irmão pro braço e levou ele para casa 

e lá pôs sentado no banquinho da cozinha e falou , falou e depois falou para ele: filho, 

você entendeu? Não se tira nada de ninguém se essa pessoa não permitir. 

Se meu filho pensa que mulher é inferior, porque é tonta, ele está enganado. Vou provar 

que sou sabida e que nesse negócio de dinheiro precisa trabalhar e suar a camisa para 

ganhar, mas com honestidade. Que mulher não é só para dizer: ah ... Eu não vou dizer 

nada... ele é homem..mas é – homem e mulher é igual... Não tem diferença. Só porque 

ele tem um rabo no meio das pernas ele pensa que pode andar por aí macaqueando. (ri e 

as participantes gargalham)  

Cida- Então, aquele escuro escondia o quê ou quem? 

Lohaine- Uma mulher tigresa...Que tem unhas... Não para machucar, mas para se 

defender... (ri alto) e atacar quando precisar. 

Cida- A escuridão aumentou ou diminuiu? 

Lohaine- Ela ta aí... menor. Mas está. Sabe: eu acho que é do tempo que eu não 

enxergava nada. Era cega. Agora, não. Que pena! Só agora que eu vejo o quanto eu 

valho. Se eu continuasse a viver daquele jeito de quando me casei com o J. Eu iria ficar 

só dentro de casa e de casa para o trabalho e ele ficaria todo lindinho porque a burra de 

carga iria fazer a comida que ele gostava lavar e passar a camisa toda, e depois ele ia 

sair com uma sem-vergonha que nem tava aí para cuidar dele. Quando ele vai pegar os 

filhos para passar o final da semana com ele, ele ia com coisinhas. Dizia: esta cama 

onde você dorme, fui eu que a comprei. Aí eu disse: olhe aqui seu J, se você quer levar 

esta cama, leve. Mas não me venha mais dizer na minha cara que foi você que a 

comprou. Leva, mas me deixa livre. Eu não pertenço a você mais. Aí ele falou: ”Nossa! 

Que tigresa! Essa mulher eu não conheço.” Juro: fiquei com vontade de dar um beijo 

nele e pegar pelo cangote e levar ele para minha cama. Achei que ele tinha feito um 

elogio danado… Nunca falou assim... sempre me deixou para baixo Falei para ele: quer 

levar a cama? Leve,mas não me ofende. Aí ele pediu desculpas e saiu com os filhos. 
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Sabe, depois chorei muito porque ainda tenho atração por ele.mas eu vou arrancar isso 

de mim. Chega!  Basta! 

Cida- Então, que mulher  é você? 

Lohaine - Hoje sou uma guerreira que sabe o que quer. Eu sempre fui uma guerreira 

para trabalhar, mas nunca lutei para alcançar o que queria. Hoje eu tenho uma casa, 

meus filhos, meu trabalho, minha moto e se eu quiser levar meus filhos para comer um 

lanche eu vou de cabeça erguida: Eu sou a Lohaine. 

Cida- Quem é você como mulher ?Tudo isso que você viveu contribuiu para você em 

seus relacionamentos? 

Lohaine– Cida, sei que tem coisas em mim que não vão mudar. Por exemplo: sou 

explosiva. Tenho que me controlar para não brigar. Mas sabendo disso eu ando 

melhorando e peço desculpas quando exagero. Mas aquela mulher que baixava a cabeça 

quando alguém falava grosso ou gritava com ela, esta não existe mais. Estou até 

pensando que outro dia, na escola, um menino me chamou de velha. Eu, aí, quase 

abandonei os estudos. Mas uma professora viu e me chamou e me disse para não ligar 

que é isso que ele quer. Que eu fique nervosa. Tudo bem. Mas, agora que eu estou, aqui, 

refletindo vou, na boa, chegar a sentar perto dele e converso com ele. Sabe que ele 

agora me respeita?Ele tem a idade, mais ou menos do meu filho mais velho. Eu preciso 

aprender a me controlar para falar o que eu penso. 

Cida- Como você chegou a essa conclusão? 

Lohaine- Sei lá. Acho que estes nossos encontros estão desentupindo algum bueiro 

dentro de mim. Estou mais corajosa. Sabe que às vezes eu escuto uma de vocês falando 

comigo? No meu ouvido?Eu nuca tive amigas assim como vocês.  

Cida- O que essa situação toda diz a respeito de sua vida?A escuridão diminuiu? 

Lohaine- A escuridão quase desapareceu. Eu não quero mais ser tonta na mão de 

homem nenhum. Eu quero continuar(a) a estudar, estou indo bem ,eu não falto, sou 

exemplo para meus coleguinhas de estudos. As professoras e professores me elogiam. 

Eu trabalho, cuido de casa e ainda acho tempo para estudar. Minha vida está muito 

melhor, muito, muito. Bastante. E sabe hoje eu curto muito mais ser mãe , não sou 

ameaçada pelo J. Eu gosto de ser mãe. Dá trabalho,mas é bom. 

Cida- Dá para nos dizer se você tem algum sonho? 

Lohaine - Um dos meus sonhos é igual ao da Fernanda ver meus filhos fazer uma 

faculdade estudando, sendo gente feliz, e eu espero encontrar uma pessoa que seja legal 

comigo e com eles. 
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Cida- Não importa com que idade? 

Lohaine- Acho que não, se tiver um companheiro que seja respeitador que não me trate 

como sua escrava. (ri) não estou procurando, mais vai acontecer. Este namorado eu acho 

que não é...  Não dá retorno de carinho... está ainda muito ligado nos filhos dele. 

Cida- E você gostaria que fosse ele? 

Lohaine - Não. Sabe que não me encantei por ele. Eu estou com ele, mas vou terminar. 

Não quero fazer de supetão. Vou dar mais uma chance. Ele é bem educado.  

Cida- E você gostaria de aprender alguma coisa nova? 

Lohaine Voltar para a escola foi uma boa. Quando terminar quero ver se continuo. 

Vamos ver. Eu quero aprender a dançar. Dançar ,sabe, dança de salão. 

Cida- Aprender a dançar é coisa que você está pensando agora em aprender ou sempre 

quis? 

Lohaine- Não, eu já sei. Só que eu dançava na fazenda onde meu pai trabalhava quando 

eu era menina. Mas eu me saía bem. Eu tenho ‘bossa’, ritmo  

Cida- No que você gostaria de trabalhar, que vem assim, de encontro com a sua vontade 

de dançar? 

Lohaine – Eu gosto de limpar, deixar tudo um brinco. E de vez em quando eu canto no 

serviço e danço com a vassoura. Em alguma casa, porém. Deixo as casas cheirosas. mas 

já pensou se eu tivesse uma pensão para alugar para os estudantes da FAEF? Eu iria 

deixar tudo um brinco e ganharia dinheiro. Não tenho medo de trabalhar, de levantar 

peso, mas é muito desgastante.  

Cida- Como foi que você aprendeu a cuidar de casa, a ser dona de casa? 

Lohaine- Eu aprendi na “marra”. Eu era a filha mais velha e tinha que ajudar minha 

mãe. Então, enquanto ela ia pra roça com meu pai, eu ficava em casa. Minha mãe me 

ensinou a lavar a roupa e a passar aos poucos, Com dez anos eu sabia. Depois eu 

limpava a casa  todinha. Quando minha mãe achou que eu estava grandinha para não me 

queimar no fogão, de lenha, ela me ensinou a fazer arroz, feijão e depois o resto das 

comidas: abobrinha assada, cozida. Macarronada. Tinha doze anos E ainda sobrava 

tempo para brincar com meus irmãos.Ia na escola à tarde , na escolinha da fazenda ,mas 

aí eu tinha  oito anos de idade. Foi assim. 

Cida- E agora? 

Lohaine- Aprendi a fazer tudo tão certinho dentro de casa que não sobra tempo para 

nada. No final da semana, estou arrebentada. Preciso dormir umas boas horas para ficar 

inteira. 
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Cida- Você gostaria de mudar, é isso? 

Lohaine- Muito. Penso em prestar concurso da prefeitura para ser escrituraria. Eu sei 

mexer bem no computador. Sou ligeira meus filhos me dizem isso. 

Cida- Tenho mais uma pergunta. De tudo o que fizemos juntas, até agora, tem alguma 

coisa significativa para você? 

Lohaine- Eu lembro que a Fernanda falou uma coisa que eu concordo com ela: está 

muito bom conhecer pessoas novas, conversar. A gente ouve cada um com seus 

problemas. Todas nós podemos falar e ninguém sai daqui falando para os outros. Assim 

a gente pode se abrir e confiar. Eu adoro.  

Cida- Uma coisa marcante para você? Que mostre suas qualidades? 

Lohaine- Ser alegre. Pode ser a casa mais difícil de limpar eu limpo com amor. 

Cida- E aqui no grupo, o que foi marcante? 

Lohaine- A Fernanda falou e eu concordo também: Conhecer você. Mas teve um 

encontro marcante para mim: foi o dia que eu descobri que eu vivia uma ilusão. Ela 

desapareceu quando a gente conversou. 

Cida- Que bom!(as participantes bateram palmas nesta hora). Então está bem, mas nós 

ainda não terminamos.Vamos levantar um pouco, esticar os braços e as pernas. Podem 

tomar uma água. (depois de uns cinco minutos de intervalo, voltamos para a reunião). 

Agora,é a vez de vocês falarem para a Lohaine o que pensaram, sentiram das 

experiências dela como mulher.Como a narrativa dela contribuiu para vocês?Quem vai 

começar?  

Taís- As duas: Fernanda e a Lohaine elas tiveram experiências com os companheiros 

diferentes das minhas. Como vocês sabem sou casada, meu marido é legal, Mas nem 

por isso deixo de perceber que os homens têm a mania de achar que a gente é obrigada a 

fazer as coisas em casa, além do trabalho fora, mandar na gente. Isso é muito 

complicado. Eu gostaria que meu filho fosse mais responsável, me ajudasse na cozinha, 

fazendo sua cama e outras coisas mais eu não achei um jeito ainda. Meu marido até tem 

me ajudado mais. Eu queria falar para a Lohaine que eu estou muito contente de você 

estar se esquecendo daquele homem que fez você sofrer e que eu admiro você por ir 

estudar, trabalhar como diarista e ainda cuidar da sua casa, dos filhos. Eu te admiro, 

viu? 

Cida- O que mais?E você, como aprendeu a ser dona de casa? 

Taís- Só? Eita perguntinha danada. Como eu era a mais novinha fui paparicada. Minhas 

irmãs cuidaram de mim. Mas sabe depois de um tempo começaram a me chamar de 
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acomodada. Minha mãe falou que eu devia parar de ser mimada. Iria começar a cuidar 

de uma casa,sim. Que mulher nasceu para isso: ser uma boa dona de casa. Marido,não 

sabe e nem vai saber porque é homem. Então, comecei a limpar meu quarto, fazer 

minha cama, deixando sem nenhuma dobra. Depois, fui pro tanque, pro ferro que era de 

brasa porque(,)o fogão era de lenha. E assim fui aprendendo. Sabe que minha mãe 

comprou o primeiro ferro elétrico quando eu ia para a escola do primário .Nossa! Foi 

uma festa. Que alívio (riem muito) 

Gabriela- Eu aprendi a passar com ferro elétrico, mas a minha mãe conta que ela usava 

o ferro de brasa iguala sua mãe,viu Taís? 

Fernanda- Acho que a Lohaine teve uma vida muito sofrida, mas está dando a volta por 

cima. Também a admiro por isso. Trabalha e realiza seu sonho. Ela é um exemplo de 

lutadora. É mesmo uma tigresa. Nossa, ela me fez chorar numa certa hora.  

Cida- O que mais?E você, como aprendeu a ser dona de casa? 

Fernanda- Como disse a Lohaine, na “marra”. Como já disse a gente tinha que cuidar do 

filho homem de minha mãe, né? (rindo). E ainda minha mãe fazia  revezamento: um dia 

para cada uma limpar a casa; um dia para cada uma limpar os quartos; só não deixava ir 

para a cozinha porque ela tinha medo que a gente se queimasse porque o primeiro fogão 

que foi comprado(o) a gás .Antes era fogão de lenha. Meu pai trazia galhos de árvore, 

paus para colocar no fogão. Eu via minha mãe soprando as brasas. Ela não me deixava 

ir para o fogão com medo que me queimasse. Eu fui aprender a fazer comida quando já 

estava moça.Oi,gente, sabe que eu me lembrei de outras coisas que ,graças a Deus, não 

existe mais.  

Taís – Pelo jeito deve ser alguma coisa engraçada. 

Fernanda- É e não é... Minha mãe pedia para o meu pai tirar água do poço que tinha no 

fundo de casa para toda a semana e ficava em um barril... e  as roupas eram secadas em 

folha de zinco...sabe aquelas que se usava para forrar telhado? 

Taís- É engraçado porque não existe mais.Mas que as nossas mães sofreram para cuidar 

da gente ,sofreram. Tirar água de poço. 

Lohaine- Mais só tinha esse jeito. E a água era bem fresquinha e limpa. Concordo: 

nossas mães sofreram muito. Se agente que tem todos os aparelhos de hoje: 

geladeira,micro, fogão a gás, sofre e... água de torneira....nossa ...o mundo mudou pra 

melhor nesse caso. 

Cida- Mas voltando a história da Lohaine, o que mais querem falar? 

.  
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Gabriela- Eu aprendi muito com a Lohaine, eu já disse que ela é para mim um exemplo.. 

Gostei do que a Lohaine falou: seus sonhos. Ter uma casa para ela. Eu já  pensei nisso. 

Quero dizer que falei para meu marido que, no ano que vem, quero voltar a estudar e ele 

me deu a maior força. Graças ao exemplo da Lohaine. Eu falei para ele que se eu 

estudar posso ganhar mais e ele pode descansar, coitado. 

Cida- E você, como aprendeu a ser dona de casa? 

Gabriela- (Rindo) Na “marra”.mais ou menos que nem a Taís .Eu me lembro que minha 

mãe varria a casa com uma vassoura feita de galhos de árvore.Lembrei disso quando a 

Fernanda contou sobre os galhos para pôr no fogão. Que vida dura, né gente! (Todas 

disseram que sim) Eu aprendi assim... pouco porque minha irmã mais velha é que fazia 

quase tudo.Mas eu ficava vendo e tinha vez que ela me punha para fazer as 

arrumações.Mas assim que me  juntei e deixei os estudos para ter minha filha tive que 

lembrar de tudo depressa.. Mas o mais difícil foi cuidar da casa e do bebê, tudo junto, 

meu Deus, ainda bem que minha mãe me ajudou a cuidar da menina. Aprendi tudo 

depressinha. Mas meu marido ajudava olhar a menina. Eu , às vezes , tinha muito sono e 

ele fazia  a menina dormi. 

Lohaine- Acho que todas nós tivemos que aprender a ser dona de casa e aí a mãe  dizia 

que só assim ia achar um homem honesto e trabalhador.(Rindo muito continuou) 

Honesto,trabalhador eu arrumei,mas  um “safado”,mulherengo.Isso a minha mãe não 

ensinou e nem meu pai. Que pena ...mas também como saber quem é safado, né? 

Cida- Então: o que é ser mulher?(Pensem um pouco e depois falem numa palavra.) 

Fernanda- Crescer e procurar realizar desejos e não ficar repetindo as lições antigas de 

capacho, como a Lohaine falou. 

Gabriela- É aquilo que eu disse no encontro da Fernanda. Ser mulher é procurar ser 

mais firme nas decisões Eu acho que já comecei quando falei para meu marido que eu 

queria voltar a estudar. 

Cida- E para você.,como foi a experiência? 

Lohaine- Gostei muito. Além da ilusão descobri que eu tinha uma escuridão dentro de 

mim que não me deixava ver a vida e nem a procurar deixar de lado o passado. O que 

passou, passou. 

Cida- E ser mulher? 

Lohaine- Ser mulher é procurar realizar os sonhos, as esperanças. Eu, ainda, tenho 

esperança  de ter um companheiro para sair, bater papo,tomar sorvete na praça , comer 
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sanduíche que ele mesmo pague,e fazer amor. Mas ( indica um lugar com o braço 

estendido) .Mas ele pra lá, eu  em minha casa ,numa boa. 

Cida- (para Taís) E você? O que é ser mulher? 

Taís- É ter filhos, mas pouco; viver bem com o marido; sonhar em querer mais. Aprendi 

com vocês: querer minha casa; quero que meu marido arrume um emprego onde ganhe 

melhor e seja reconhecido, tenha carteira do INSS 

Cida- Então, vamos terminando. Alguma coisa para comentar? 

Fernanda- Só que a gente sente quando termina os papos. Falar da gente e ter quem  nos 

ouve é muito bom. 

Cida- Todas concordam? (Respondem que sim. Eu percebo que elas começam a olhar 

para o relógio. Sinal que é tempo de encerrar)Penso que a próxima poderia ser a Taís. 

Tudo bem? 

Tais - Tudo bem. 

Cida- Então, boa-noite. Fizemos uma roda, nos demos as mãos e agradecemos umas às 

outras. 
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4.4  Apresentação do Grupo Reflexivo 

 

Data- 05 de dezembro de 2011 

Horário- 19 horas às 21 horas e 10 minutos.  

Tema- IDENTIDADE 

Participante- TAÍS  

Objetivo: Refletir sobre as experiências de cada participante sobre o que é ser 

mulher. 

Participantes: Todas as quatro estavam presentes: Fernanda; Gabriela; Lohaine; Tais. 

Serão conservados os nossos respectivos nomes na transcrição da conversa. 

Início- Cida cumprimenta. Boa noite, muito obrigada por todas terem vindo. Tudo bem? 

E, aí, meninas como têm passado? 

Lohaine- Passado roupa, Cida? 

Cida- Como? 

Lohaine- Brincadeira, minha mãe é que falava assim: quando alguém perguntava se 

estava passando bem, ela dizia passando a roupa? 

(Todas dão muitas risadas e confirmam que seus familiares brincam com esta frase) 

Eu aproveito e conto que, em minha casa, também. 

Cida- Hoje nós vamos continuar a conversar a respeito sobre o que é ser mulher. Tudo 

bem? Hoje é a vez da Taís. Tudo bem? 

Tais- Tudo bem, Cida.  

Cida- Você gostaria de falar alguma coisa sobre o que ouviu sobre as histórias já 

narradas, aqui? 

Taís- A história que me chamou a atenção foi a perda do pai da Fernanda.  

Cida- Como foi que o acontecimento da história da Fernanda afetou você? 

Tais- Não foi igual a dela, porque eu tinha um mês de vida.  

Cida- Um mês de vida e a Fernanda tinha sete anos quando o pai morreu. Esse 

acontecimento contribuiu para a pessoa que você é? 

Taís- Como eu disse, eu era muito pequena e não lembro nada dele. Já a Fernanda 

lembra até que ele ensinou ela a mexer nas peças do caminhão. 

Cida- Como essa situação mexe ou mexeu com você? 

Taís- Senti uma inveja dela. Eu queria ter conhecido meu pai. Eu sei dele pelo que meus 

irmãos falam e minha mãe. Eu sinto falta de uma coisa que eu não tive. Que coisa! 
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Cida- Você nasceu e ele logo faleceu? Como foi o relacionamento com sua mãe, seus 

irmãos, você que estava na ponta da sequência dos filhos? 

Taís- Foi ótimo. 

Cida- Essa situação de seus irmãos diz respeito a você como pessoa? 

Taís- Eu acho que eu fiquei paparicada. 

Cida- E o que você aprendeu sobre ser mulher com sua família? Como foi isso? 

Taís- Não entendi a pergunta. 

Cida- Por exemplo: você era uma menininha, como você foi sacando que não era mais 

uma menina e, sim, uma mulher. 

Taís- Porque minha mãe não deixava mais andar só de calcinha, antes ela deixava, 

depois não, e mandava sentar direito. 

Cida- Ela explicava o motivo? 

Taís- Não, só falava que era feio. 

Cida- E você não tinha curiosidade de saber por quê? 

Taís- Não, ela só falava que não poderia, que era feio. 

Cida- E você achava que esse feio era o quê? 

Taís- Que eu não poderia ficar assim perto dos outros, dos moleques. (ri)  

Cida- O que você compreendeu a respeito de você como pessoa? 

Taís- Ah... Que eu tinha que obedecer e não ficar mostrando as pernas e nem abrindo 

elas. Isso era feio e contrariava a minha mãe. 

Cida- O que você pensava do seu corpo? O que a mulher faz e pode fazer com ele? 

Taís- Que era bom seguir os conselhos da minha mãe, ela sabia o que era melhor para 

mim. 

Cida- O que você tem pensado a respeito dessa situação? Seus irmãos, em número de 

dois, né, que eram vivos, poderiam ficar sem as calças? Ou eles poderiam fazer coisas 

que você não poderia? 

Taís- Uma coisa: eles podiam ficar sem camisa, mas não sem calças. Eles podiam ficar 

na rua até tardão, mas nós, as filhas, não; porque era menina. 

Cida- Você perguntava o motivo? 

Taís- Eu perguntava por que os meninos podem ficar brincando na rua e eu não posso? 

Mas eu perguntava para minhas irmãs porque se perguntasse pra minha mãe, conforme 

ela tava de gênio, ela batia na bunda e mandava ficar quieta. E só respondia que menina 

não pode e acabou. 

Cida- Hoje você sabe explicar o que significa isso? 
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Taís- Eu acho que assim ó... tem coisas que a mulher não pode fazer. E pronto. 

Cida- Como assim? Quais as coisas que a mulher não pode fazer? 

Taís- Irão bar tomar cervejas com os homens, ficar no meio deles. E eu concordo com 

ela até hoje. Sabe por quê? A mulher tem que se dar o respeito para ser respeitada. 

Cida- O que é respeito, nesse caso? 

Taís - Ah... Não deixar que fique pensando que a gente que é uma mulher e muito 

independente e não tem ninguém que mande nela.  

Cida- Como isso é importante para você?Que jeito você teve que fazer para conseguir 

ser respeitada? 

Taís- Olhe, eu penso que aprendi que a mulher não pode fazer coisas que fique falada, 

mulher sem-vergonha. Eu aprendi isso, foi bom pra mim porque até hoje ninguém 

mexeu comigo e eu posso andar por todos os lugares e ninguém me desrespeita e nem a 

meu marido por causa de mim. 

Cida-Hum...o que mais? Sua mãe dizia que não poderia usar algumas roupas diferentes? 

Quais roupas ela achava que tinha que ser? 

Taís- Calça, shorts. Se usasse saia, ficar sempre com as pernas fechadas.  

Cida- Hoje você entende o que é isso? 

Taís- É feio ficar de perna aberta. É feio sentar de perna aberta. Se a mulher faz isso é 

que nem se ela tivesse provocando os homens. Eu penso isso. E vou ensinar minha filha 

do mesmo jeito se um dia eu tiver, porque só tenho um filho.  

Cida- São as explicações que sua mãe dava? E quando você foi ficando mocinha, quais 

foram as coisas que você foi aprendendo como mulher? 

Taís- Na verdade, lavar a louça. Passar roupa. Limpar a casa. Tudo. 

Cida- Mas de ser mulher mesmo! 

Taís- (silêncio) nada. 

Cida- Nada, nada? E a respeito da menstruação, de você ser mocinha? 

Taís- Tomar cuidado. 

Cida- Mais havia alguma explicação a respeito? 

Taís- Imagina,nem pensar. 

Cida- Como nem pensar. Em quê?  

Taís- Essas coisas de fazer sexo, de transar, imaginem... nunca minha mãe falaria sobre 

isso... Até hoje ela não fala. 

Cida- Não! E como você pensou a idéia de ser mãe, como isso apareceu em sua vida? 

Taís- Começou a surgir quando eu brincava de boneca e cuidava do meu sobrinho. 
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Cida- Você já contou uma vez, mas, com que idade você começou a namorar o seu 

marido? 

Taís- Com dezessete anos. 

Cida- Quanto tempo vocês namoraram? 

Tais- Dez anos. 

Cida- Começou a namorar com dezessete anos. Nesse tempo que vocês namoraram 

você só teve ele como seu namorado? Você já contou mais gostaria q ue contasse 

novamente. Você tinha a cumplicidade de sua irmã. Qual irmã mesmo?Ela ainda te 

paparica? 

Taís- Daminha irmã mais velha. Ela tomava remédio, pois ela fazia tratamento e me 

ensinou como fazer para evitar ficar grávida. Nossa, se paparica. Mas a irmã mais nova 

também. Qualquer coisa ela vem para me ajudar. Quando aconteceu acidente com meu 

marido, lembra? Ela foi no hospital, para mim, e não deixou meu marido ir para casa 

enquanto não visse o caso dele. 

Cida- Você poderia contar para sua mãe sobre a ajuda da sua irmã mais velha? 

Taís- Claro que não, ela ficaria muito triste comigo e, principalmente, com ela.  

Cida- Que mudou em você este acontecimento, quer dizer o que ele trouxe para sua 

vida? 

Taís- Ah... foi bom, né... Curti bastante (todas dão risadas e entendem o que significa 

levantando o polegar para cima)  

Cida- Me diga uma coisa: Se você contasse para sua mãe, como seria? Como ela 

reagiria? 

Taís- Ela iria dizer que nós éramos umas sem-vergonhas. Nem pensar. 

Cida- Você sabia o que era ser virgem? 

Taís- Sim 

Cida- O que é ser virgem? 

Tais- (risos) Ah... não ter dado para nenhum homem.  

Cida- Quando você e seu namorado decidiram se casar? 

Taís- Depois de um tempo, nós fomos comprando as coisas. 

Cida- Foi se preparando? Hoje você sabe separar mãe de mulher? Mulher de um 

homem, como você vê essa separação? 

Tais- Eu não entendi. 

Cida- Minha curiosidade é a seguinte: você separa a sua vida de mulher de sua vida de 

mãe? 
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Taís- Ah... Acho que quando eu estou com meu marido lá no meu quarto, eu esqueço 

que sou mãe, mas é bem pouquinho... (risos) se ele ,meu filho, me chama para alguma 

coisa  eu saio correndo para ver o que está acontecendo com ele. 

Cida- O que é mais satisfatório? Ser mulher do seu marido, ser mulher ou ser mãe? 

Taís- Olhe ser mulher é gostoso e ser mãe também é: os dois. Só que ser mãe é muito 

bom. Fica caro cuidar de filho hoje em dia. Não dá para ter muitos filhos, por exemplo, 

eu não quero tão logo outro filho. Só quando a gente ganhar melhor e puder cuidar do 

que já temos e de outro e da gente. Mas eu não ficaria sem meu filho, mas posso até 

pensar em ficar sem marido... ai meu Deus... (olha de um lado a outro, meio em 

duvida). será? Até que seria menos doloroso. 

Cida- Então você é bem resolvida como mãe e como mulher. No que sua vida seria 

diferente  se essa permissão de sua irmã mais velha não tivesse acontecido? 

Taís- Talvez eu não iria gostar de fazer sexo como eu gosto.Eu gosto de fazer sexo. E 

gosto de cuidar de meu marido, da minha casa e de meu filho. 

Cida- Me diz uma coisa. Se uma pessoa perguntasse para você hoje, o que é ser mulher, 

o que você responderia? 

Taís- É trabalhoso. 

Cida- Como trabalhoso? 

Taís- Ih... É complicado... tem que cuidar de casa... Todos os dias... Tem que cuidar do 

filho... Todos os dias... Olhar o que ele está fazendo... Vê se está estudando... Se ele não 

ta indo com má companhia... sabe.. .droga... molecagem... Ainda tem que trabalhar... Eu 

gosto de trabalhar... Ser independente... ter meu dinheiro...mas cansa... O serviço de 

casa é muito cansativo... E tem que agradar o home da gente. 

Cida- Se seu filho perguntasse o que é ser mulher, já que ele é homem. O que você 

responderia? Você teria resposta para isso? 

Taís - Não 

Cida- Seria interessante ele saber isso?Contribuiria para ele ser uma pessoa mais feliz? 

Taís- Acho que sim, seria bom. Eu vou pensar nisso 

Cida- Se você acha que seria um assunto que poderíamos discutir nos encontros, por 

exemplo: como falar para os filhos o que é ser mãe,ser mulher, ser homem? 

Taís– É, seria bom. Não sei... Fico confusa... Eu não aprendi nada disso e nem sei se dá 

para a gente falar disso, né. 

Cida- Como foi o parto de seu filho? 
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Taís- Foi cesárea porque houve descolamento da placenta e eu fiz o acompanhamento 

com um médico particular quando começou a haver sangramento. Tive que fazer 

repouso absoluto. Depois deu certo. 

Cida- Estou vendo que você está bastante cansada hoje. 

Taís- Não estou podendo falar. Estou sem voz, rouca . 

Cida- Quando foi, o que aconteceu? Você sabe? 

Taís- Foi desde domingo, dor de garganta, não consigo falar direito. 

Cida- Você, como mulher, tem alguma coisa para resolver, alguma coisa que você 

gostaria de fazer, um sonho, uma habilidade a ser realizada? 

Taís- Ter uma casa própria, sair do aluguel. 

Cida- Isso é sonho de mulher ou sonho de você com seu marido? 

Taís - Meu mesmo. Dele também, mais, é mais meu. 

Cida- Como você sabe que é mais seu mesmo do que dele? 

Taís- Eu tenho muita vontade de ter uma casa, não pagar mais aluguel. 

Cida-Uma vez você contou que havia comprado um terreno. O que aconteceu com o 

terreno mesmo? 

Taís - Era no meu nome e da minha mãe. Mais perdemos prazo e o terreno foi dado para 

a prefeitura. Não gosto nem de falar disso. A gente perdemos tudo. Continua um sonho 

dos dois. 

Cida- Como você está com isso? 

Taís- É muito triste, mas um dia a gente vai ter.  

Cida- Tem algum outro sonho de mulher, alguma coisa que você gostaria de falar? 

Taís- Como? 

Cida- Por exemplo: sendo mulher, você trabalha fora, cuida de sua casa, do seu filho e 

do seu marido. Além da casa própria, não tem alguma coisa que você gostaria como 

mulher ou como ser humano? 

Tais- Ver meu filho formado. Isso eu vou ver, se Deus quiser. Esse sonho é igual das 

meninas que já falaram antes de mim. Quem sabe estudando, meu filho pode ter uma 

vida com mais realizações. 

Cida- Ele já se disse o que gostaria de ser? 

Taís- Não, ele só tem sete anos. 

Cida- É verdade, só sete aninhos. Mas o que você gostaria que ele fosse? 

Taís- Um menino direito, só isso que peço a Deus. Depois que gostasse de estudar. 

Cida- Um menino direito. Isso é conseqüência da educação dada por sua mãe? 
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Taís- Sim, ela foi muito rígida.  

Cida- Como ela era sendo rígida? 

Taís- Ufa, ela batia e como eu apanhava. 

Cida- Você explica pra mim esse ufa! 

Taís- O pau comia se a gente saísse da linha que ela punha. 

Cida- Como linha?  

Taís- Olhe, eu não sei, a gente ouvia falar que se agente saísse da linha ia ver só... Eu 

entendia que tinha que obedecer ao que ela mandava e pronto. O pau comia, mesmo. 

Cida- Onde? 

Taís- Viche... O lugar preferido para bater com chinelo  ou com uma varinha era as 

pernas. Doía que só sentindo e vendo. Não podia ficar chorando, porque senão apanhava 

mais ainda.  

Cida- E hoje, como você vê isso?O que você diz sobre sua crença e valores? 

Taís – Ótimo. Aprendi as regras para viver, me dou bem com minha família e a do meu 

marido e trabalho, sou feliz. Trabalhadeira. Boa companheira. 

Cida- E você faz o mesmo com o seu filho, você bate nele? 

Taís- De vez em quando. 

Cida- De que jeito, de que forma? 

Taís- De chinelo, de cinta. Às  vezes ele precisa   saber  que quem manda sou eu. Eu 

não quero que ele fique um homem que não tenha respeito, educação com os outros, 

nem que fique um drogado. Deus meu, peço sempre para ele seguir certinho e não 

aceitar convite de ninguém que pede para ele fumar, cheirar,sabe? Deus me livre das 

drogas  

Cida- E ele obedece? 

Taís- Sim, até agora ele obedece. Hoje está difícil criar filhos. 

Cida- Porque você acha que está difícil criar filhos?O que esta situação faz você pensar 

sobre a educação de seu filho? 

Taís - Hoje eles querem tudo e se não dá não tem jeito  

Cida- Se eu perguntar que mulher você é? O que você sabe falar de você? 

Taís- Sou trabalhadora e brava. 

Cida- Brava com quem? Pode(r) dar um exemplo? 

Taís- Quando eles me tiram do sério, meu marido e meu filho. Fico brava Outro dia fiz  

uma escova no cabelo , e eles não gostaram :pai e filho.  

Cida- E aí como terminou?O que essa situação sugere sobre suas qualidades de mulher? 
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Taís– Eles queria molhar meu cabelo e eu fiquei brava. Já disse para eles que eu sou 

mulher e por isso gosto de mudar um pouco. Não sou muito vaidosa, mas gosto de mim. 

Cida- E como terminou? 

Taís- Ah... Fiquei chateada... falei brava com eles... que eles só queriam me ver na 

cozinha trabalhando para eles ...lavando... Passando as roupas deles...  

Cida- E depois? 

Taís- Depois eles ficaram com cara de ‘tacho’, né... sem graça. Aí ,meu filho foi me 

adular(a) falando que eu tava bonita e meu marido também.  

Cida- Tem mais alguma coisa para falar? 

Taís- Não. Foi legal. 

Cida- Tenho mais uma pergunta. De tudo o que fizemos juntas, nos nossos encontros, 

tem alguma coisa significativa para você? 

Taís- Dos encontros? Ah sim, para mim foi muito bom, conhecer pessoas novas, 

conversar,  

Cida- Vamos levantar um pouco, esticar os braços, as pernas. (Elas saem do espaço e 

vão para o banheiro; tomar água. Após esse pequeno intervalo, voltamos para a sala do 

encontro) Agora, é a vez de vocês falarem para a Taís o que sentiram das experiências 

dela como mulher. 

Gabriela- Bem, eu tenho experiência quase igual a da Tais, né, Cida. Sou casada; meu 

marido é legal, mas eu acho que ser mulher é complicado. Que nem disse a Taís, a  

gente vai deixando os outros passarem  na nossa frente quase em tudo. A gente não faz 

muitas coisas que queria. Eu acho também que os filhos estão em primeiro lugar, mas a 

gente precisa achar tempo para namorar, cuidar da gente, fazer uma unha, arrumar 

cabelo. 

Cida- O que mais? 

Gabriela-- Mas tem a gente. A gente que quer sair, passear, estudar. Se divertir. 

Lohaine- Acho que a mãe da Taís (,)parece com a minha. A minha também era  

rigorosa. Eu me lembro que a minha mãe também não deixava sentar eu e minhas irmãs, 

com as pernas abertas. Mais que coisa: ela nunca explicou o motivo. E qual é o motivo, 

né? Minha filha quando senta de perna aberta, eu falo que a mulher que senta assim 

pode deixar que os outros pensem que ela não tem educação. O homem pode sentar 

porque só usa calça comprida e o ‘bilau’ não aparece.  

Cida- O que mais? 



136 
 

Lohaine- Gostei. A história da Taís é certinha. Toda mulher deveria passar pela 

experiência deter um namorado para transar e depois casar com ele mesmo. Que ‘puta’ 

sorte ela teve. A gente vê que eles se gostam e se respeitam. 

Fernanda- Eu achei a mesma coisa que a Lohaine. falou Foi tudo certinho na vida da 

Taís- Eu sinto que ela é feliz .Ela merece!Sabe, fiquei pensando que o fato dela ter 

transado, e com a ajuda da irmã, não ficou coisa proibida. 

Cida- O que essa situação sugeriu sobre suas qualidades de mulher? 

Fernanda- Que eu se tivesse tido umas boas conversas sobre sexo com a minha mãe e 

não com as pessoas da rua, eu poderia ficar mais livre e sem medo dos homens. 

Cida- E você, Taís?O que acrescenta hoje, ser mulher para você? 

Taís- Ter amigas como vocês. Ser compreendida, respeitada. Nenhuma fica entendendo 

mal o que a gente fala.Ri das coisas  engraçadas.Mulher é também ter amigos.Amigos 

homens que saibam conversar com a gente. Compreender e dar risada das coisas da vida 

(falava baixo porque já estava ‘perdendo’ a voz devido à rouquidão)  

Gabriela- Fiquei com dó da Taís. Ela estava falando rouca. Toma um chá quente antes 

de dormir, viu?(Este final ela falou se dirigindo para a Taís) 

Cida- E você, Gabriela? 

Gariela- Sabe que eu ouvindo vocês falarem, de repente, eu senti que meu sentimento de 

culpa porque engravidei antes e era muito menina diminuiu? É porque eu gosto do meu 

companheiro. 

Cida- Então: o que é ser mulher? 

Gabriela – É ser cuidadora. Me veio isso, agora. A gente cuida, cuida... Levanta à noite 

para ver se os filhos estão cobertos... Se estão agasalhados... Ave... É bom e é ruim. 

Cida- Quando é bom? 

Fernanda- Quando eles reconhecem e falam que a gente é boa. 

Cida- Vocês concordam? 

Gabriela- E ia falar assim, também. 

Cida- E quando é ruim? 

Fernanda- Quando não obedecem e fazem tudo o que não é para fazer. Meu filho mais 

novo, por exemplo, não gosta de estudar. Tem dificuldade. E eu não sei mais o que 

fazer... O pai dele disse que é para o deixar ele repetir o ano. E eu acho que precisamos 

descobrir o motivo porque não estuda. É isso: mulher é boba, só pensa nos  outros. 

Cida- Então numa palavra: o que é ser mulher? 

Lohaine - Como já disse as meninas: ser cuidadora dos outros. 
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Gabriela- É e preocupar com a felicidade dos filhos e com o cansaço do marido que 

trabalha muito. E  mostrar que compreende e está aí sempre do lado. 

Lohaine- Ah... Eu acho isso tudo. Eu, por exemplo, cuidei do ‘ex’ até demais, cuidei de 

minha mãe até ela ir lá ‘pra cima ‘. mas, agora, que eu estou mais relaxada , só com os 

filhos que estão crescendo, eu penso que procurar realizar os sonhos é muito bom. Por 

exemplo: voltar a estudar, foi muito bom para mim. Mas, hoje , eu vejo que a  Tais disse 

uma coisa que eu endosso: ter amigas como vocês. 

Fernanda- E tomar sorvete, né? (As duas riem muito). Mas sabe, eu acho que a gente é 

muito desvalorizada. Por tudo o que a gente faz dentro de casa, fora de casa, a gente 

deveria ser mais reconhecida. 

Lohaine- É isso ai. O meu ex nunca me falou um obrigado por eu deixar a roupa dele 

cheirosa, limpinha. 

Gabriela- Sabe gente, eu concordo. Outro dia, eu pedi para ele explicar coisas sobre 

sexo para o menino, ele já quer saber e ele falou que não. Então, além da gente cuidar 

de tudo da casa ainda tem que ensinar os filhos. 

Cida- E daí? 

Gabriela- Sabe gente, que eu gostaria de saber de vocês se vão ensinar sobre sexo para 

os filhos porque a gente não aprendeu nada com a família da gente. 

Fernanda- Eu uso a internet, pego filmes e discuto com os dois. 

Gabriela- Mas você não acha que eles podem pensar que já podem fazer sexo antes da 

hora? 

Cida- Isso aconteceu com você? 

Gabriela- Não! Ao contrário: não aprendi e fiquei grávida mocinha. É mesmo.. .gente... 

nunca tinha pensado nisso! 

Cida- Então... 

Lohaine- Sabe de uma coisa, eu não sei falar sobre isso... e olha que meus filhos já estão 

ficando com certa idade. 

Fernanda- Por isso que eu pego na Internet. 

Taís- Graças a Deus que meu filho é homem. 

Lohaine- Mas ele tem que aprender a respeitar a mulher... Nossa, que difícil  

Gabriela- Eu escutei falar de AIDS, será que não precisa ensinar? Ou a escola ensina? 

Cida- O que vocês acham disso? 

Fernanda- Ah... a Cida está fazendo uma pergunta difícil ,mais importante.Deixar só 

para a escola ...pode não dar tempo e nem sei se fica certo. Pode parecer pros filhos que 
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nós não sabemos nada.No fim a gente ta fazendo o mesmo que as nossas mães e pais 

fizeram com a gente. Calados, penso que tinham vergonha, mas eu acho que eu também 

tenho. Por isso uso a Internet. Ensina, mas não com o coração. 

Gabriela- Vou fazer um pedido: vamos nos reunir  ,um dia, para a gente conversar sobre 

isso? 

Fernanda- Eu posso trazer um CD com o que  eu achei no YOUTUBE. Aceitam? 

Cida- (deixei que elas falassem sobre um possível grupo a ser feito para a discussão 

sobre o tema) Então vamos terminando. Agora só falta a Gabriela para falar sobre o 

assunto. Tudo bem? 

Gabriela- Tudo bem. É só me avisar e deixar o recado com a Rose.  

Cida- Então, boa-noite. 

(Fizemos uma roda e nos demos às mãos e agradecemos umas às outras). 
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5  GRUPO FOCAL: A SOBRECARGA DO TRABALHO FEMININO 
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5.1  Apresentação do Grupo Focal 

 

Data- 14 de junho de 2012 

Local- Sala de aula comum da ONG 

Horário- 19horas e dez minutos até 20 horas e quarenta e cinco minutos. 

Participantes: Fernanda; Gabriela; Tais, Lohaine. 

Objetivo: Compreender o que significa estar à beira de um ataque de nervos e ‘ralar’ 

muito. 

Passos metodológicos: 

1- Inicialmente as quatro participantes foram recebidas pela pesquisadora com um 

boa-noite e abraços. 

2- Em se seguida cada uma contou como estava se sentindo. 

3- Após os cumprimentos costumeiros, disse a elas sobre o objetivo  

4- Estávamos as quatro e eu sentadas ao redor de uma mesa retangular onde 

cabíamos todas nós e o gravador foi colocado no centro da mesa. 

As perguntas dessa entrevista grupal- Grupo Focal- seguiram um roteiro não rígido. 

As perguntas foram: 

1- Durante as nossas reuniões observei que às vezes vocês falam que ficam 

cansadas, irritadas, tensas à beira de um ataque de nervos? Se ficam podem me explicar 

como ele é? 

2- Vocês poderiam me dizer o que vocês fazem todos os dias, algumas vezes na 

semana para cuidar da casa ,dos  afazeres domésticos?  

3- Quantas horas vocês dedicam aos afazeres domésticos e quantas horas trabalham 

fora, no emprego? 

4- Tem ajuda de alguém de sua família para realizar os afazeres domésticos? 

Participantes: Fernanda; Gabriela; Tais. Lohaine.  

 

Cida- Oi, meninas. Boa-noite! Tudo bem com vocês? 

Fernanda- Não ando bem, não. Estou anêmica. Qualquer coisa me deixa muito cansada.  

Cida- E você Lohaine? 

Lohaine- Bem, estou bem, né. Eu encontrei com a Fernanda outro dia no Posto de 

Saúde. Eu fui lá porque estava com sintoma de gripe. 

Cida- E daí? 

Lohaine- Eu estou melhor. 



141 
 

Cida- E você, Gabriela? 

Gabriela- Estou muito cansada. 

Cida- E você, Taís? 

Taís- Sabe que eu estou bem? Meu marido arrumou um emprego novo. Este paga 

direitinho a cada quinze dias. E ele está no INSS. Eu estou adorando. Olhe, comprei 

para ele, aí, na loja este conjunto para andar de moto. 

Cida- Foi você quem o que comprou e é de presente? 

Taís- Não. Ele que me deu dinheiro e mandou comprar porque ele não sai aí para 

comprar coisas para ele.  

Cida- Fernanda fiquei interessada em saber sobre sua anemia. 

Fernanda- Xi, eu estou muito preocupada. Eu vou continuar ainda muito tempo assim 

porque a médica pediu para fazer exames  ,um monte, porque ela quer saber de que jeito 

é a minha anemia. 

Cida- É por falta de ferro? 

Fernanda- Acho que não porque eu li na Internet que tem muitos tipos e eu achamos que 

a minha é talassemia porque tenho do lado de minha mãe origem italiana. A médica 

disse que não tem cura, mas precisa fazer exames para ela dar o remédio. Pior é que o 

meu filho mais novo também está com anemia. Começou o ano letivo tão bem. Ia indo 

bem mesmo, com vontade , alegre. De repente começou ficar preguiçoso, com muito 

cansaço e está difícil ir para a escola.  

Cida- E o que você pensa fazer? 

Fernanda- Estou esperando os resultados dos exames e depois vou ver o que vou fazer. 

(nisso toca o celular da Lohaine) 

Lohaine- (Eu avisei a filha que eu vinha do trabalho direto para a creche. E ela sabia. 

Sim. Ela vai ter que fazer o tratamento dos dentes, é isso. Desliga o celular) Gente, 

desculpe. É que o ex está em casa e foi ver os filhos. A filha está com problema nos 

dentes. Dois dentes estavam muito perto e teve que tirar um deles.  

Fernanda- Quem vai ser o dentista? 

Lohaine- É de Marília. Ele vai fazer uma operação. O SUS não paga este tipo de 

operação. Vai ficar em R$ 900,00. Ainda bem que o pai tirou férias e recebeu um 

dinheiro extra que vai ajudar no pagamento. 

Cida- Então, meninas espero que tudo dê certo e podem contar com minha ajuda.  

Fernanda- Obrigada, Cida. Eu falei para a Rose que estava sentindo sua falta. 
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Lohaine- Eu também Olhe, hoje estou aqui porque você pediu para vir porque vim 

direto do trabalho e nada comi e estou desde cedo trabalhando. Sempre é bom.  

Cida- E sua escola? 

Lohaine- Esta semana eu não vou ter prova, mas na outra, sim. 

Cida- E como você está indo? 

Lohaine- Ah vou indo bem. No semestre que vem vou fazer só História e Geografia e 

depois termino o curso. 

Cida- E você, Gabriela? Continua estudando? 

Gabriela- Que nada! Deixei a escola depois de um mês porque a filha daquela senhora 

que eu cuido pediu para ir à noite para ajudá-la a se trocar para dormir. 

Cida- Durante as nossas reuniões observei que às vezes vocês falam que ficam 

cansadas, irritadas, tensas.Parecem que à beira de um ataque de nervos? Se ficam 

podem me explicar como ele é? 

 Fernanda- A toda hora... É sempre. 

Cida- Como isso acontece? 

Fernanda- Uai... Por exemplo, nós duas que não temos marido... A bucha é toda por 

nossa conta... é tudo para pagar é por nossa conta...A gente tem que trabalhar fora, 

cuidar dos filhos, cuidar da casa ...tudo quanto é pepino sobra pra gente. 

Cida– Então vocês acham que esse  nervos a flor da pele... 

Lohaine- É isso aí... quando se tem marido  essas coisas brutas da casa você reparte com 

ele.  

Cida- Por exemplo, o que. 

Lohaine- Tipo assim: compra, orçamento de uma reforma é tudo ele, agora ,quando não 

tem ele ,é tudo a gente... Que nem eu... Minha casa foi roubada três vezes, que 

aconteceu ,tiveram que enfiar a cara, levantou os muro, quando tinha levantado os muro 

,me roubaram de novo. 

Cida- Ah... 

Lohaine- Entraram pela frente, agora, tô juntando dinheiro para mexer na frente. Agora  

vou colocar o portão ,e aí vou ter que mexe no bendito do relógio e ficar de olho lá fora 

Vou acabar me enlouquecendo  

Cida- Isso tudo significa o quê? 

Lohaine- Mais trabalho, mais preocupação, a gente vai ter que arrumar mais dinheiro e 

aí tem que trabalhar mais. Agora, que minha filha vai ter que operar. 

Fernanda- E como foi mesmo? 
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Lohaine- Ah... Nasceram os dois dentes juntos e um está podre e ele vai ter que operar 

para não prejudicar o dente bom e aí tive que trabalhar mais ainda. Mas o pai dela, meu 

ex, vai me ajudar... com os dentes e aí tive que fazer prestação... porque com a casa eu 

tenho que fazer tudo sozinha porque ela é minha ... É minha casa. Por isso é que eu falo 

tem um marido ajudaria... Mas se você tem um namorado ele pode encostar-se à gente. 

Cida- Encostar, como? 

Lohaine- Uai... Não trabalhar. 

Cida- Então, vocês estão me dizendo que uma razão que pode levar vocês a ficarem à 

beira de um ataque de nervos  é a falta de dinheiro? 

Taís- Eu fico nervosa por falta de dinheiro, mas não é só isso. Eu fico sempre... outro 

dia mesmo eu taquei uma panela na parede, porque tudo fica pra mim ,me deu um 

faniquito porque meu marido me encheu o saco.Sabe que fiquei aliviada? 

Cida- Como seu marido te encheu o saco? 

Taís- Cheguei em casa cansada e ele ali pedindo para pegar a roupa dele que ele ia 

tomar banho. Ah... Poupe-me, meo. Falei para ele: você não tem braço, não tem perna e 

olho? Mas aí eu me arrependi e fui buscar a roupa. Mas ele levou susto porque ele viu 

que eu estava nervosa. 

Gabriela- Nossa, mas esses home não conseguem pegar as cosas deles. E quando ele 

pede para pegar coisas da geladeira... Mais que coisa... não enxerga. Os homem querem 

tudo na mão. 

Fernanda- É. para mim não faz diferença porque sempre fui eu que sempre cuidei disso 

tudo porque meu marido não tava nem aí. Fernanda- O que eu acho é que o ataque dos 

nervos  pode acontecer se a gente não pensar direitinho.Eu já fui mais brava, mas hoje 

eu não sou, não. Não adianta nada. Depois, o trabalho que a mulher faz em casa é 

importante, mas só a mulher é que sabe fazer direitinho. Só teria um jeito dos homens 

fazerem bem: se eles morassem sozinhos e não tivesse ninguém para ajudar eles. E olhe 

se ele não tiver faxineira. Porque homem não tem paciência de fazer tudo o que a 

mulher faz dentro de uma casa. (ri e fala: Nossa!)  

Lohaine- Então a gente tem direitos e deveres, mas tem cara que pensa que só tem 

direitos, né?  

Fernanda- O meu caso é diferente porque já fazia tudo sozinha mesmo. Nessa parte de 

dinheiro não vi muita diferença. E se tivesse que consertar alguma coisa,, era eu mesmo 

que tinha que fazer. 
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Cida- Então ficar à beira de um ataque de ataque de nervos é diferente do ataque da 

Lohaine? Há diferença? 

Fernanda- Claro que se ele tivesse comigo poderia ajudar com dinheiro, pagar o 

aluguel,mais nada.Eu tenho muita coisa para resolver  eu podia até contar com dinheiro 

dele mas não com  o que tinha que fazer ,que ele era muito na dele. Meu cunhado, por 

exemplo, até hoje me telefona para saber como eu estou. 

Lohaine- Ele sabe que você está doente e precisa de ajuda? 

Fernanda- Ele me ajuda e depois da separação dele com a minha irmã, ele sempre quer 

saber das minhas crianças. Ele é padrinho do mais velho. Mas eu não contei ainda que 

eu também não ando boa de saúde. 

Cida- Mesmo separado de sua irmã ele te ajuda? 

Fernanda- Sim ,eles ligam , oferecem ajuda, ajudam. Meu cunhado, nesse momento da 

anemia do meu filho, ele me emprestou dinheiro e falou que eu posso pagar quando eu 

puder.Eu conto com a ajuda deles porque o que eu ganho não dá... E não dá para eu 

sossegar enquanto eu não pagar todas as minhas contas. 

Lohaine- Você paga aluguel, né? 

Fernanda- Eu pago o aluguel. 

Lohaine- Isso é que é duro... 

Fernanda- Então o meu problema é o financeiro, a maior parte. É um rombo danado 

porque tenho que pagar quase R$400,00 de aluguel.Não é para ter um ataque de nervos? 

Cida- E você Gabriela, você parece triste. 

Gabriela- Não, eu estou é muito cansada. Eu até que estou alegre porque a gente ,eu e  

meu marido , acabamos de  comprar uma casa.O patrão de meu marido ajudou no 

financiamento. 

Todas- Que legal! (Esta exclamação espontânea foi dada por todas). 

Taís- O gente eu e meu marido compramos uma casa.financiada Eu até peguei hora 

extra na patroa.É aquela casa que a criança pôs fogo. A gente ta morando em dois 

cômodos. Tem uma edícula lá no fundo do terreno. A gente precisa de dinheiro para 

comprar os materiais para fazer a reforma. 

Cida- Vejam se eu consegui entender o que vocês disseram sobre ficar à beira de um 

ataque de nervos. Você aceitam que às vezes sentem que está à beira de um ataque 

nervos e isso é devido a falta de dinheiro para honrar seus compromissos 

financeiros?Que ficam à beira de um ataque de nervos quando aparece uma coisa 

inesperada e vocês precisam trabalhar mais para resolver o assunto.Concordam? 
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Fernanda- Pode  pôr também que há diferença: se  há o companheiro para ajudar nas 

despesas fica mais fácil, como a Lohaine falou. 

Cida- Então ficam à beira de um ataque de nervos por falta de dinheiro, de alguém que 

ajude no sustento da casa e dos acontecimentos extras com os familiares. 

Taís . Mas eu fico  também ,mesmo tendo o companheiro. Se chego em casa  ,cansada e 

tenho que fazer coisas para meu marido que ele pode fazer sozinho eu fico brava. 

Cida- Isso quer dizer ficar á beira de um ataque de nervos? 

Taís- É. 

Cida- Vocês ficam á beira de um ataque de nervos quando falta dinheiro, 

acontecem coisas inesperadas difíceis de serem resolvidas e também por excesso de 

trabalho; companheiro e familiares não conseguem fazer atividades domésticas 

sem a ajuda de vocês? Vou perguntar se vocês concordam. 

Fernanda- Sim. 

Tais- Sim 

Gabriela- Sim 

Lohaine- É isso aí. Concordo. 

Gabriela- O gente eu e meu marido compramos uma casa. Financiada. Eu até peguei 

hora extra na patroa.É aquela casa que a criança pôs fogo. A gente ta morando em dois 

cômodos. Tem uma edícula lá no fundo do terreno. A gente precisa de dinheiro para 

comprar os materiais para fazer a reforma. Olha, eu trabalho das sete horas e trinta 

minutos e vou até quinze ou dezesseis horas. Aí, chego em casa, arrumo a janta, dou 

comida para todos e já saio de casa para ir para a casa porque tenho que chegar até as 

sete e meia da noite. Fico lá até fazer as cosas para ela- limpar, dar comida e até chegar 

a pessoa que dorme com ela. E no dia seguinte vou para lá no mesmo horário. 

Cida- O que levou você aceitar? 

Gabriela- Ah... A filha mais velha da senhora que eu cuido me pediu dizendo que ia 

pagar R$200, 00 a mais. Eu ganho R$800,00 e mais os duzentos, eu fico com mil reais. 

Eu pensava que com esse aumento poderia ajudar a pagar a casa que compramos. Mas, 

credo , não dá .Estou ficando muito nervosa , choro por  qualquer coisa. 

Cida- Você tem dia de descanso?Você não nos disse que faz três anos que não tem dias 

de férias? 

Gabriela- Isso mesmo é porque assim ganho o dinheiro em dobro. Paga o mês e mais as 

férias. Mas não  tenho.tido  tempo para nada ,agora.Até no domingo , eu vou .Olha eu 

vou às 8 horas, eu vou às 12 , eu vou às 15 e eu vou às 8 da noite. 
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Lohaine- Menina, por 200 reais a mais?Você vai agüentar? 

Gabriela- Outro dia, no domingo, uma amiga foi em casa visitar a gente e conhecer a 

casa. Fiz um café e comecei a tomar com ela. Aí, eu vi a hora(no relógio) e tava já para 

sair. Ela se despediu de mim e eu saí correndo de moto. 

Fernanda- Você não fica nervosa? 

Gabriela- Fico mais eu não falo nada, eu engulo o choro. Mais eu vou ficar até quando a 

filha mais velha da mulher chegar de São Paulo. 

Cida- Você vai esperar até quando? 

Gabriela- Ela volta daqui vinte dias. Foi ela que me pediu para ficar com a mãe. 

Taís- E não tem ninguém mais para te substituir? 

Gabriela- Tem, não.  

Lohaine- Mais tudo para ajudar o marido, né? 

Cida- Você não ajudaria? 

Lohaine- Claro! Se ele fosse bom e não igual ao traste do ex. 

Gabriela- O meu é bom, e ele está até ajudando em casa. Ele tem feito o café da manhã, 

ajudado a limpar a casa junto com os filhos. Mas eu já disse que não quero mais fazer 

isso, não. Eu já disse que não está compensando. Eu achava que se eu ganhasse mais um 

pouco poderia ajudar na compra de coisas, da própria casa. 

Fernanda- Mas ajuda, não? Para mim se eu ganhasse mais um pouco me ajudaria em 

muito. 

Cida- Vou aproveitar que estão falando de suas atividades domésticas e perguntar: 

o que vocês fazem todos os dias, algumas vezes na semana e de vez em quando?  

Fernanda- Isso mexe muito comigo. Eu me sinto incomodada demais. Por exemplo, 

nesse momento a minha casa está muito bagunçada porque eu não tenho ânimo para 

cuidar dela. O meu filho mais velho ajuda um pouco, mais ele estuda. Está fazendo a 

Fatec, à noite. Sabe que ele arrumou emprego? No supermercado, graças a Deus,Outro 

dia peguei para fazer faxina, mas não agüentei.Todos os dias eu faço almoço e a 

janta,lavo as louças,enxugo ,guardo.Tiro o pó. Leva o filho mais novo para a creche. 

Pega o filho à tarde.,se o pai não puder.Conto um pouco com meu filho mais velho na 

limpeza da cozinha.De vez em quando vou varrendo todos os cômodos da casa e a 

calçada;lavo roupa e passo elas.Uma vez por semana ,aos sábados vou ao banco pagar 

as contas;faço limpeza geral da   casa(faxina) aos sábados. 

Lohaine- Tem tanta coisa que mulher tem que fazer. Tem roupa pra lavar, fazer faxina. 

Faço a janta. O almoço não. Comem no serviço ou na creche ou escola.Lavo as louças, 



147 
 

enxugo e guardo Agora peço para a norinha.Vejo as tarefas das crianças. Levo o filho 

para a creche e a menina vai para a escola com as amigas. À tarde pego menino na 

creche. Às vezes eles vão de bicicleta. Frequentemente eu lavo as roupas,pondo na 

máquina , deixa-as de molho. Depois torço elas Em seguida ponho no varal para secar; 

recolho; dobro elas, passo uma por uma e  guardo. Aos sábados, pago as contas; vou ao 

banco. Faço uma boa faxina em casa. Durante a semana já vou limpando cada cômodo. 

Trabalho 24 horas semanais para a casa e 48 horas para o emprego (diarista). Espero 

que a minha nora me ajude em alguma coisa. Vou tentar ensinar ela. 

Gabriela- É isso aí. Acho isso também. Todos os dias: eu faço a janta. O almoço, 

não..As crianças comem na creche,eu e meu marido no serviço.Lavo as louças,enxugo e 

guardo.Vejo  as tarefas das crianças. Levo o filho para a creche e a menina vai para a 

escola com as amigas. À tarde pego o filho na creche. Às vezes,lavo as roupas,deixo 

elas de molho.Depois eu  torço.Em seguida ponho  no varal para secar;recolho;dobro 

elas e guardo.Não passo elas.Vestimos assim mesmo.Uma vez,aos sábados, faxino 

todinha a casa:ergo os móveis,limpo o chão, esfrego toda a sujeira.Limpo a calçada.Ao 

todo trabalhava 406 horas semanais,antes de aceitar as horas a mais que faço, em casa 

trabalho mais  20 horas semanais.Meu marido  faz,nos domingos o churrasco e aí eu não 

vou para 

Fernanda- É e enquanto eu não melhorar vai ficar assim muito tempo, ando muito 

cansada. (Fernanda falava alto e os olhos estavam longe ) 

Lohaine- Eu trabalho o dia todo, agora a minha nora está morando comigo. O meu filho 

maior se juntou com a menina desde o final do mês e ela e ele estão morando comigo. 

Até ontem eu entrei em atrito , a casa  é por conta dela  e aí ontem eu comecei a chamar 

a atenção  dela porque não é só porque ela passa um paninho no fogão que vai pensar 

que ta tudo bem.Ainda bem que  ele tem um emprego de ensinar música nas escolas. 

Fernanda- A menina sabe fazer alguma coisa? Eu vejo onde trabalho. Elas não tem 

vontade de aprender quem nem a gente tem. 

Lohaine- Ela faz que nem o nariz dela, mas faz. 

Cida- Fiquei curiosa: a menina não sabe. Mas faz alguma coisa que ela faz durante o 

dia, a semana que dá  para a gente contar? 

Lohaine- Deve dar umas três, olhe lá. Ela estuda ,à noite, na faculdade. 

Fernanda- Não que a gente sabe tudo, mas a gente aprende. 

Cida- Como aprende? 
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Fernanda- Eu aprendi com a vida porque minha mãe exigia que nós as filhas 

deixássemos a casa limpa. 

Cida- Sua mãe ensinava? 

Fernanda- Ela não ficava em cima falando é assim ou desse outro jeito. Mas se a gente 

fazia errada e ela não gostava, ela exigia que se fizesse tudo novamente. Então (rindo) 

para agente não fazer de novo a gente fazia o melhor possível.  

Cida- Como você sabia que tinha feito correto? 

Fernanda- Ah... Ela não pedia mais para repetir e às vezes ela falava que estava fazendo 

quase igual ao que ela fazia.  

Taís- Igual a minha fazia com a gente. Os meninos, nada... 

Gabriela- É. E o pior que eu to fazendo o mesmo com a menina. Vou pensar nisso. Pôr 

os homens para ajudar. 

Lohaine- Já contei que meu filho trouxe a namoradinha dele para morar em casa, né ?Eu 

quis ensinar e falei para ela – o banheiro você faz assim, assado- mas a muié vai fazê 

vinte anos nas costas, meo. É pra acabar comigo um caso desse Eu falei: para ela: puxa 

vida, eu to trabalhando, você fica ai.Eu deixei a casa por sua conta.De vez em quando 

limpa o banheiro, tira o pós dos móveis,limpa os armários.só que não tem interesse 

.Qualquer dia  viro a mesa. 

Fernanda (interrompe) – É não ta nem aí. né? Você depois vai fazer mesmo. 

Lohaine- Mas eu falei para ela que eu não tava pedindo muito para ela, eu só queria que 

ela deixasse mais limpa a casa.Será que é pedir muito?Eu não posso fazer, to 

trabalhando fora. A minha mãe desde que eu pequena tinha que ajudar ela.A primeira 

coisa que minha mãe me ensinou a fazer era a cama. Tinha que esticar tudo e o lençol 

era  de paina,e  tinha que acertar com o pau de vassoura.Já teve tempo difícil mais do 

que o nosso.Ensinou a lavar a roupa da gente.Olha ,eu pedi para a minha nora colocar  

as roupas de molho e ela, pois tudu misturado: pano de prato com roupa de cama. Ai... 

Fiquei louca.Ontem dez horas da noite tava eu lá lavando a roupa. Pode? 

Fernanda- Ela acha que para você é tudo fácil. Penso que ela acha que porque você fica 

o dia todo trabalhando e ainda cuida de sua casa, isso, ela acha que é sua obrigação. Não 

só ela não te valoriza como as pessoas acham que serviço que a gente faz dentro de casa 

não é nada.  

Taís- É isso mesmo. Minha mãe diz que sempre a mulher cuidou da casa e não matou 

ninguém por isso. 

Cida- Então... 
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Lohaine- É eu acho que se todo mundo que mora na mesma casa ajudasse a mulher a 

cuidar da casa sobraria tempo até para a gente dar risadas... (e ri) Nossa seria muito 

bom? Ir na praça e tomar sorvete. 

Fernanda. Somos desvalorizadas. As pessoas estão tão viciadas no sistema. Na minha 

casa a gente gosta de mexer no computador e fica procurando coisas e falando sobre 

tecnologia, informações. Aí eu tenho que largar tudo e ir limpar a sujeira da cozinha. 

Lá no meu emprego. Se eu começo a falar do que eu aprendo vendo Internet, as meninas 

começam a me criticar e falam por detrás que eu sou metida. Eu ouvi isso outro dia: elas 

estavam falando que eu pensava que sabia mais do que elas e que eu estava dando de 

mais sabida e que eu era metida. 

Cida- Será que dentro do emprego também pode ficar à beira de um ataque de nervos?  

Fernanda- Olha, bem que dá vontade de ter um ataque. É que eu não posso. Se eu 

pudesse voava na garganta delas. Mais eu finjo que nada está acontecendo e nem levo o 

problema para meu patrão porque ele já disse que isso é briga de mulheres. 

Lohaine- (ri bastante e todas também riem). 

Taís - Mas você já teve um ataque de nervos? 

Fernanda- Claro e muitas vezes, mas fui no banheiro e chorei muito. Limpei o rosto e 

fui para a sala porque eu corro o risco de ser mandada embora, se berrar com aquelas 

meninas. E eu não posso ficar sem meu emprego. Então, eu choro e pronto. Se eu ficar 

tempo parada quem vai me dar o dinheiro que eu preciso e eu não tenho de onde tirar.Eu 

não tenho poupança, eu não tenho marajá para me dar.O dinheiro das pensões de meus 

filhos não cobrem o que eu ganho Entendeu?Eu ganho mil reais e eles ganham ao todo 

mais quinhentos e os outros quinhentos de onde eu tiro? Ninguém vai me dar. Então se 

eu perder o emprego eu vou ficar a ver navios. O dono da imobiliária não vai querer 

saber o motivo pelo qual não vou pagar o aluguel Então não é só querer mudar de 

emprego a gente precisa saber se controlar. 

Lohaine- Aqui, nesta cidade, para onde a gente vai trabalhar?Por isso eu fico com as 

minhas faxinas porque lá eu sei que está garantido. 

Cida- E lá nas faxinas como fica isso tudo que estamos conversando? 

 Lohaine- Que nada! Sou sossegada. Só tem uma mulher... uma patroa que é muito 

pegajosa.Já estou trabalhando com ela desde seis anos atrás e parece que é o primeiro 

dia: olha tem que fazê isso, tem que fazê aquilo e aí eu digo: ta bem dona Leia eu já 

decorei tudinho..Mas graças a Deus eu gosto do que eu faço. 

Fernanda- Ainda bem que você gosta. Porque não deve ser fácil ter tantas patroas assim. 
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Lohaine- No começo do meu trabalho foi difícil porque elas queriam mandar em mim e 

no meu serviço. Aí eu falei que eu sabia fazer direitinho e que não precisavam se 

preocupar. Hoje, eu estou já famoso (ri) quem quer minha faxina é porque alguém 

indicou e olhe a indicação tem gente na fila... 

Cida- Os fazeres que são feitos sempre são: limpar a casa, fazer a comida, lavar a 

os materiais usados para fazer a comida e os usados para comer e colocar os filhos 

para dormir e acordar cedo para tomarem café e aprontar os filhos  para que 

possam ir para a escola ? Às vezes, isto é, há dias na semana reservados para lavar 

a roupa, pô-las para secar e depois lavá-las e passá-las. Há dias reservados para 

uma boa faxina na casa. Uma vez por semana, aproximadamente, vocês vão ao 

banco pegar dinheiro e vão  fazer as compras que precisam para organizara vida? 

Concordam? 

Fernanda- Concordo. Fazer os trabalhos de casa que são sempre os mesmos. Eu trabalho 

vinte quatro horas na rua ,mas não me conformo em fazer todos os dias, a mesma coisa 

que fiz no dia antes. 

Lohaine- Tá certo. É a cada dia é a mesma coisa. Cansa.E ninguém colabora, meo, 

ninguém reconhece o que a gente faz todos os dias, nem obrigado a gente ouve.  

Taís- É isso mesmo e a gente vai ficando com o saco cheio.Às vezes eu peço para meu 

marido ver se o filho tomou banho.De vez em quando lavo as roupas, ponho no varal 

para secar; passo, dobro e guardo no lugar certo.Uma vez por semana faço faxina, 

maioria das vezes é no sábado quando a patroa  não me pede para ir trabalhar no sábado 

na casa dela 

Gabriela- É isso aí. 

Fernanda- Eu não posso me queixar do meu filho mais velho porque quando ele pode 

me ajuda e fala para eu descansar porque ele tem medo que fique pior da anemia, e o 

mais novo, eu nem mais exijo dele, porque ultimamente anda tão cansado e 

desanimado.Porque você limpa, aí alguém vai com ê e deixa tudo sujo porque não lava 

nem o copo que sujou. Eu lembro do meu marido... 

Lohaine (rindo) Porque também se ele não fizer do jeito que a gente gosta, a gente vai lá 

e refaz. 

Gabriela - E ele vai esperando que a gente vá fazer. A gente devia aceitar do jeito que 

ele consegue fazer.  

Lohaine- Aí, a gente vira uma chata. 
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Cida- Vocês poderiam me dizer  o que fazem todos os dias, algumas vezes na semana e 

como vocês fazem?Quantas horas vocês dedicam aos afazeres domésticos e quantas 

horas trabalham fora, no emprego? 

Cida- Quantas horas vocês dedicam para ao afazeres domésticos e para o seu 

emprego? 

Taís- Eu trabalho umas 17 horas semanais em casa e  no emprego são 40 de segunda a 

sexta.Junta alguns sábados dá perto de 48 horas por semana. 

Fernanda- Estou calculando porque varia muito. No meu emprego eu faço perto de 48 

horas. Há sábados que eu vou trabalhar, Por isso conto 8 horas a mais.Em casa umas 22 

horas. 

Cida- E você Gabriela? 

Gabriela- Não vou contar  essas horas extras que estou ganhando para ajudar a financiar 

a casa.Para os trabalhos de casa  deve dar umas  20 horas semanais.No emprego, umas 

40 horas.  

Lohaine- Trabalho em casa umas 24 horas. Faxinando mais umas 48 horas.  

Cida- Vou calcular a média e vocês vão me ajudar. Juntando as horas do emprego: 

40,48,48,48 e dividindo dão 46 horas. Correto? 

(Todas concordam: a conta está certa. Eu fiz a soma e a divisão na lousa da sala. Para os 

afazeres domésticos são: 22,20,24,17. Juntando e dividindo dá a média de 20 horas.) 

Cida- Depois dos cálculos temos a média :46 horas dedicadas ao trabalho fora de 

casa, no emprego. Em casa, fazendo os afazeres domésticos a média fica em torno 

de 20 horas. 

Fernanda- É somando as médias dá umas 66 horas semanais. Meu Deus! Nunca tinha 

percebido como a gente trabalha. 

Cida- Então, vocês sabiam que os afazeres domésticos não eram nem contados pelo 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e não se perguntava que tipo de 

serviço era feito dentro de casa e quem os fazia? Os recenseadores, aqueles que vão na 

porta da casa da gente a cada tempo para perguntar quantos somos? Então, depois de 

lutas de mulheres que estudavam o assunto é que foi feita a pergunta. Quem faz os 

serviços da casa? O que faz? Quantas horas são empregadas para isso? 

Fernanda- (começa a rir e interrompe) Eu estou rindo porque é muito engraçado,no final 

de tudo,a gente trabalha dentro de casa e ninguém valoriza. Nem era contado o que a 

gente fazia. Ficava sem contar.,por isso que as pessoas não valorizam os trabalhos da 

mulher na casa. 
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Cida- Vocês têm ajuda de sua família, isto é, do companheiro, dos filhos, filhas e 

outros nos afazeres domésticos? 

Taís- Meu marido ajuda. Pouco. Ela dá comida ao filho e põe ele na cama. Ele faz e dá 

mamadeira. No trabalho dele, trabalha mais de 40 horas e quando tem sábado que o 

comércio abre, ele trabalha mais quatro horas. 

Cida- Quantas horas você acha que seu marido faz de trabalho para casa e na sua casa? 

Taís- Ele dá a mamadeira todos os dias para o filho. Ele  faz e dá.Ele, às vezes, leva o 

filho para dormir. Acho que dá umas 8 horas por semana. 

Cida – E você, Gabriela? 

Gabriela- Meu marido  faz,nos domingos o churrasco e aí eu não vou para cozinha.Meu 

marido faz duas horas por semana.Mas, no emprego ele trabalha mais de 48 horas.É um 

trabalho muito cansativo e perigoso.Ele é caminhoneiro de carga de maracujá.Em casa 

quando eu peço ele ajuda. Umas 5 horas por semana. 

 Cida- E você Fernanda? 

Fernanda- Sei lá, acho que por dia ele faz uma meia hora e aos sábados me ajuda 

limpando os banheiros. Tem que dizer o quanto? Umas 5 horas por semana. 

Cida- E você Lohaine?     

Lohaine- Eles esticam o lençol e já acham que arrumou a cama. (rarararara) Mas é a 

gente que amolece com os homens. Com a minha filha eu pego no pé dela para deixar a 

cama bem feita e dos meus filhos eu pego mais leve, sim! Acho que todos juntos deve 

dar umas 3 horas ( rararrara) 

Cida- Vamos fazer a média? 

Lohaine- Vai dar umas 4 horas, querem ver? 

Cida – Vamos somar e dividir por 4 e ver a  média.5,5,3,8.Dá 21 horas e dividindo 

por 4 ficam: 5 horas e alguns minutos 

Lohaine- Errei por uma hora..                                                                                                 

Fernanda- Pensando no ataque de nervos eu acho é que o ataque dos nervos pode 

acontecer se a gente não pensar direitinho. Eu já fui mais brava, mas hoje eu não sou, 

não. Não adianta nada. Depois, o trabalho que a mulher faz em casa é importante, mas 

só a mulher é que sabe fazer direitinho. Só teria um jeito dos homens fazerem bem: se 

eles morassem sozinhos e não tivesse ninguém para ajudar eles. E olhe se ele não tiver 

faxineira. Porque homem não tem paciência de fazer tudo o que a mulher faz dentro de 

uma casa. (ri e fala: Nossa!)  
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Lohaine- Eles esticam o lençol e já acham que arrumou a cama. (rarararara) Mas é a 

gente que amolece com os homens. Com a minha filha eu pego no pé dela para deixar a 

cama bem feita e dos meus filhos eu pego mais leve, sim! 

Taís - Irrita muito, porque tudo é igual. Eu não tenho paciência, falo para os dois me 

deixarem sozinha na cozinha. Peço silêncio, também. 

Lohaine- Eu também não gostaria de ajuda dele. Mas eu queria  entendimento (continua 

a falar da namorada do filho).Sim, porque eu ensino a pelo menos deixar em ordem a 

casa e ela está trazendo um costume que eu não estou gostando. Já é difícil deixar a casa 

em ordem, imagine ter alguém que desarrume tudo? Ninguém merece. Comparando 

essa menina com o meu filho eu acho que ele é bem mais organizado. 

Fernanda- É que o homem como não gosta de fazer serviço de casa, prefere nem mexer. 

Deixa como está. Não é? 

Lohaine- Pode ser.  

Cida- Vocês ficariam sem trabalhar fora e só fazer o trabalho de casa? 

Lohaine- Eu, hoje, faria diferente. Eu, quando tinha meu ex, eu queria ajudar e acabei 

me estrepando.Trabalharia menos e ele que assumisse o restante das despesas. 

Fernanda- (Rindo) Com condições. Carro. Cartão de créditos. 

Lohaine (embarcando na fantasia) com um carrão e muitos cartões de crédito. 

Cida- Mas a minha pergunta seria a seguinte: ser só dona de casa. 

Lohaine- Lavar, passar, cozinhar, ficar enfurnada dentro de casa? E um companheiro 

que bancasse as despesas? (rindo) Eu acho que hoje eu não queria isso, não. Eu prezo 

minha liberdade que eu conquistei. Não quero homem pegando no meu pé. 

Fernanda- Se eu tivesse um companheiro que cuidasse de todas as despesas de casa, eu 

ficaria só trabalhando em casa e nos intervalos faria uma faculdade. Sabe, eu estou tão 

cansada, com tantos problemas de saúde, que eu  aceitaria por um tempo. E ficaria numa 

boa! Nossa!  

Taís- Eu quero ter meu dinheiro para comprar o que eu quero. Tá louco esperar ele me 

dá dinheiro para comprar minha coisa. Hoje, mesmo fui ver um guarda-roupa para 

comprar com meu dinheiro. Meu marido achou bobagem que o que tem ta bom. Ai, 

meu Deus  

Cida- Vocês acham que os homens sabem de todos os trabalhos que uma mulher faz 

dentro de casa? 

Fernanda- Claro que não! E nem querem saber! Eles não valorizam. 

Lohaine- Eles não sabem nada. 
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Taís- Eu já disse que ele me ajuda bem. Dentro do que ele pode. 

Cida- E vocês acham que se os companheiros e os seus filhos e filhas se as ajudassem 

nos afazeres domésticos as aliviariam? 

Fernanda- Lógico! Por exemplo, meu irmão e minha cunhada se curtem por causa disso: 

eles repartem todos os serviços da casa.  

Lohaine- Por mim, claro, que seria uma boa ter quem me valorizasse. Mas eu me 

lembro do ex. Ele chegava, sentava no sofá em frente da televisão, se esticava todo e de 

lá ia pedindo o que ele queria. Eu tinha que fazer os serviços de casa, tinha que fazer 

comida. Eu peno assim: se uma ajudar, um faz uma coisa e o outro faz outra, aí fica 

gostoso. Mas o que acontece: o marido só porque trabalha fora não tem que fazer nada.. 

Fernanda- É isso mesmo. Eles acham porque trabalham fora, ficam tão cansados que 

querem alguém que cuide das necessidades deles. 

Lohaine- Na hora do vamos ver, eles querem tudo como eles querem. Não pergunta se  

a gente quer ajuda .A gente chega em casa , depois de ter trabalhado feito uma 

condenada , com filho para cuidar,roupa pra lavar , comida para fazer e ainda ter que 

paparicar o cara, ah...chega de escravidão. Não quero! 

Gabriela- Nossa, daria para a gente até passear e como diz a Lohaine tomar um sorvete 

de vez em quando. 

Taís – E beber umas cervas.  

Cida - Mas uma coisa eu preciso dizer: será que toda mulher é assim como vocês: 

trabalham fora e ainda agarram pra valer o trabalho de casa? 

Fernanda- Eu aprendi a enfiar a cara no mundo e lutar. Por exemplo, agora, que meu 

filho mais novo está com essa doença de anemia, eu sei que não tem cura, eu vou ter 

que  ficar atenta e procurar recursos onde puder. Antes, eu me estressava... agora eu não 

lamento... Passeio com eles mesmo que eu esteja cansada... eu ajudo a igreja... A creche. 

Cida- De onde vem toda essa garra que vocês têm? 

Fernanda- De minha mãe, não. Tem uma mulher  onde eu trabalho que o marido  ajuda, 

a filha também,mas vive reclamando.Outras casadas dizem que o marido ajuda, é bom. 

Mesmo assim elas reclamam. Algumas têm carro, pai e mãe que ajudam e vivem 

reclamando Por exemplo, eu não sou esta maravilha toda. Às vezes, durante a noite eu 

me pego chorando e reclamando e brigando com Deus. Mas eu não posso reclamar com 

meus filhos. Então tenho que encara de frente e seguir  com a vida.  
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Lohaine- A gente reclama mas eu me lembro da coitada da minha mãe.Trabalhava na 

roça ajudando o me pai e fazia todo o serviço de casa. É verdade que eu ajudava 

também  cuidando dos irmãos porque eu era a mais velha. 

Fernanda- Eu descobri uma coisa a pessoa é infeliz porque quer... Assim... aceitar que 

eu sou errada, quando ,por exemplo,quando eu aceitei que eu era culpada por tudo o que 

estava acontecendo eu comecei a mudar... por exemplo... aconteceu isso mas a culpa é 

do meu pai, da minha  mãe, não é minha. Quando eu comecei a achar que eu é que era a 

condutora de minha vida, a partir do momento que comecei a pensar... Da minha vida 

cuido eu... eu permiti que aquilo acontecesse... Se eu não tivesse permitido não teria 

acontecido... Quando eu comecei a pensar assim... Ver do outro lado... Foi quando 

comecei a ler livros de auto-ajuda e tudo aconteceu porque eu permiti, se eu não tivesse 

permitido eu não estaria talvez separada, com dívidas, eu não sabia ouvir e não me 

comunicava. 

Taís- Eu também acho a gente precisa controlar os nervos. Mas que tanto trabalho leva a 

gente a ficar nervosa, isso é verdade. E quando a gente ta numa boa e se lembra que 

deixou alguma coisa no fogo e pode queimar. Sai correndo feito louca. 

Gabriela- Tem dia que eu estou mais nervosa do que outro. Por exemplo:ta frio e tenho 

que levantar as seis horas da manhã. Que duro!E pegar a moto. 

Lohaine- É mesmo. Hoje eu vejo que eu sofri mais do que precisava, porque não 

encontrava saídas. Depois que comecei a vir aqui, nas reuniões, conversar um pouco, 

arejar, ouvir outras pessoas, eu vejo que dei muita importância para a separação do ex. 

Por isso voltei a estudar. E olha o progresso: comprei a minha casa. Deus meu! Nossa! 

Sabe que eu agradeço estes nossos papos?  

Fernanda- Concordo. Eu não preciso de dó dos outros. Não preciso que os outros sintam 

que eu sou uma coitada. O pior sentimento que existe é aquele que as pessoas têm dó de 

você. A gente precisa de ajuda,não nego,.mas não de dó. 

Lohaine- Eu peço bastante ajuda. Peço a Deus me dar força. 

Taís- Eu fiz promessa para meu marido mudar de emprego e achar um melhor. Preciso 

pagar a promessa. 

Cida- O que mais? 

Fernanda- A gente precisa de ajuda de colaboração. Eu era revoltada, e culpava meus 

pais por tudo. Mas por que? Eu ia guardando dentro de mim e não falava. A partir do 

momento que comecei a falar, eu mudei e me sinto mais leve.  

Lohaine- Então vocês estão falando que eu preciso ajudar minha quase nora? (rindo)  
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Cida- O que vocês acham? 

Fernanda- Eu acho que sim. Ela pode ser muito fechada e não sabe falar o que está 

acontecendo com ela. Olhe: se você não souber cativar ela, você pode perder ela e seu 

filho. 

Lohaine- Eu sei disso. Preciso segurar minha raiva e lembrar que eu preciso conversar 

mais com ela mesmo que não aceite o que os dois estão fazendo. 

Gabriela- Eu concordo com a Fernanda. 

Fernanda. Então, eu já falei que tenho problemas com as meninas lá do emprego. Duas 

delas estavam desobedientes, eu, resolvi conversar com elas como se nada tivesse 

acontecendo. Pronto! Já melhoraram, e estão trabalhando direitinho.  

Taís- Gente, a gente chora de barriga cheia! Tem gente passando fome e não tem onde 

morar. Eu conheço. E como disse a Lohaine , nossos pais sofreram muito mais.Não 

puderam nem estudar. 

Gabriela- (começa a ficar inquieta e mexe no capacete de motociclista) Gente preciso ir 

embora porque tenho que chegar até as oito e meia da noite. 

Cida- Tudo bem Tem mais alguma coisa?Olha estou pensando que vocês disseram algo 

que eu não tinha pensado em perguntar. O que vocês sentem com essa sobrecarga de 

trabalho. Percebi que além do cansaço, da falta de dinheiro para honrar seus 

compromissos e a pouca ajuda dos familiares nos afazeres domésticos vocês disseram 

que sentem a falta do reconhecimento pelo que fazer e os agradecimentos por cuidarem 

da casa e do bem-estar de todos. Estou correta? 

Fernanda- É sim, concordo. 

Lohaine- Do meu ex nem um olhar eu recebia de aprovar o que eu fazia por ele. 

Gabriela- Foi o que dissemos, não foi? 

Taís- Embora meu marido seja legal, difícil de agradecer, hein. 

Cida- Tá bom. Vamos encerrar e há alguma coisa que querem dizer? 

Fernanda- Gostei. Estava com saudades. 

Lohaine- Não tenho mais nada para falar e fiquei mais pensativa depois que a gente 

falou sobre tudo isso, sobre a minha nora. Ensinar ela a cuidar da casa.Vou ser mais 

calma com ela. 

Gabriela- Tiau gente, se precisar me avise de outra reunião. Gostei porque me desabafei 

e vocês me ouviram. Tô atrasada para ir na mulher. 

Cida- Então- vamos nos cumprimentar e boa-noite. 

(as três que ficam dizem boa-noite) 




