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RESUMO 

ARAUJO, VIVIAN ANDRADE.  Histórias de Velhos: Fazendo as Pazes com 
a Vida. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Programa de Estudos Pós-
Graduados em Gerontologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2014.  

 

Desde as três últimas décadas do Século XX o envelhecimento e a 

velhice passaram a chamar atenção como assuntos importantes para a 

sociedade. Como tema vem recebendo sendo objeto das mais variadas 

considerações. Neste trabalho focamos as possibilidades de uma velhice 

satisfatória ou bem vivida. Para realizar a presente pesquisa coletamos 

histórias de vida de pessoas com mais de oitenta anos para estabelecer 

relações entre as histórias de vida de cada um dos sujeitos e a forma como 

vivem suas velhices. Identificamos os momentos significativos, como 

construíram suas histórias e as recorrências entre os participantes. Estas 

últimas se revelam, por exemplo, na valorização das histórias ocorridas no seio 

familiar, no estudo como possibilidade de crescimento e emancipação e até 

mesmo nas dificuldades encontradas durante a história. Um dos objetivos que 

tínhamos era compreender, a partir da fala dos sujeitos, a forma como a velhice 

emerge nas histórias de vida dos sujeitos e identificar as percepções de 

envelhecimento e velhice junto a pessoas com mais de 80 anos de idade 

(“idosos mais idosos”, segundo classificação do IBGE), neste quesito tivemos 

uma surpresa: poucos aspectos do envelhecimento ou da velhice apareceram; 

o que mais apareceu foi a vida tal qual ela se apresenta, independente da fase 

da vida em que o sujeito se encontra. Observou-se que os sujeitos vivem aquilo 

que a vida lhe apresenta ou aquilo que tinha como objetivo. Nisto reside o 

sentido da vida para eles, viver a vida sem predeterminações ou pré-

julgamentos; a vida surge e se vive, tanto o que acontece de bom, quanto o 

que acontece de ruim.  

 

Palavras chave: Envelhecimento, História de Vida,  

 



 
 

ABSTRACT 

ARAUJO, VIVIAN ANDRADE. Stories of the elderly: Making Reconciliation 
with Life. Dissertation in Gerontology. Program of Postgraduation Studies in 

Social Gerontology. Pontifical Catholic University of São Paulo, in 2014. 

 

In the last three decades of the twentieth century, aging and old age began to 

draw attention as important issues for society. The theme has received the most 

varied considerations. In this study we focus on the possibilities of a very 

satisfactory aging experience of life. To perform this research we collected life 

stories of people over 80 years old to establish relations between the stories of 

each the subjects and how they live their old age. We identified significant 

moments, how they built their stories and the recurrence among the 

participants. These are revealed, for instance, by the appreciation of stories 

occurring within the family circus, by education as a possibility of growth and 

emancipation and even so by the difficulties faced during their lives. One of the 

goals was to understand, from the speech of the subjects, the way old age 

emerges in their stories and also identify the perceptions of old age and aging 

with the people over 80 years of age (“older elderly” according to IBGE 

classification). Regarding  this a surprise happened: only a few aspects of aging 

and old age appeared, the most frequent thing was life as it is presented, 

independent of the period of life where the subject is in. It was observed that the 

subjects live what life presents for them or what they intended to. Herein lies the 

meaning of life for them, to live life without pre-determinations or prejudices; life 

rises and it has to be lived, the good parts and also the bad.     

Key words: old age and aging, story of life.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Nas linhas que se seguem volto-me à difícil missão de apresentar minha 

a trajetória vida e os caminhos percorridos até que chegasse ao tema deste 

trabalho. Digo difícil por se fazer necessária uma volta no tempo, com tudo o 

que ele lhe trouxe de bom e ruim.   

Sou a filha mais velha de um casal que se conheceu quando estudava 

na mesma escola; ela vinda de Minas Gerais e ele da Bahia. Quando nasci 

dois dos meus avós já tinham falecido; morreram jovens, antes dos 60 anos 

(“vó” Tereza e “vô” Jonas). Não me lembro deles nem ao ver fotos. Uma das 

minhas avós (vó Edméia) cuidava de mim para meus pais trabalharem, até 

falecer quando eu tinha dois anos. O outro morava em Minas Gerais e não saia 

de lá por nada; tinha medo de andar de carro. Por isso só nos víamos uma vez 

por ano, nas férias escolares (vô Luiz, mas só o chamávamos de vô Paca).  

Assim, apesar de meu contato com idosos ter sido muito raro não deixou 

de ser um caminho para acordos e ajustes. Lembro-me de fazer acordos com 

minhas primas para elas me emprestarem os avós delas, o que funcionava; até 

hoje os chamo de vô (Joaquim) e vó (Amanda, conhecida como vó Mandita) 

apesar do pouco contato. Outro ajuste foi chamar de vó a senhora que cuidou 

de mim e de minha irmã, por muito tempo, quando crianças. Era a vó Olivia, 

mas crescemos e perdemos o contato. Ajustes e acordos feitos por uma 

criança que procurava figuras tão importantes na infância de qualquer um.  

Estudei na mesma escola da pré-escola ao final do ensino médio. Não 

podia imaginar que a criança que chorou e precisou ser consolada pela 

professora no primeiro dia de aula gostaria tanto de estudar e acharia a escola 

um lugar tão agradável. Não que tenha sido fácil, mas foram ótimos momentos.  

Lembro-me que no terceiro ano do ensino médio o professor de filosofia 

nos pediu para escrever uma carta para nós mesmos contando como estaria 

nossa vida em 10 anos. Na minha carta, mesmo sem saber exatamente o que 

isso significaria, escrevi que além da faculdade de psicologia, já teria feito 

mestrado e começado o doutorado!  



3 
 

Saindo do ensino médio fui para a faculdade de modo a continuar a 

realizar meus planos; um período de grande crescimento técnico e pessoal. 

Neste período comecei a trabalhar como assistente de meu tio avô, também 

psicólogo.  Foi a partir daí que retomei meu contato com idosos, ainda que sem 

essa percepção. 

Chegara o momento em que precisava ir para o mestrado e decidir para 

qual área me dedicar. Em 2007 iniciei um mestrado na Universidade São 

Marcos, na área de psicologia social, no núcleo de identidade. O que então me 

intrigava era a perspectiva de vida que os jovens tinham, ou seja, se eles as 

tinham e como essas perspectivas influenciariam a construção de suas 

identidades. Na época, dava aulas de filosofia em escolas públicas.  As 

respostas que obtive me intrigaram: os que tinham alguma esperavam pouco 

da vida, tinham pouquíssimas perspectivas, o que refletia diretamente em suas 

identidades. Porém, por questões trabalhistas a universidade perdeu seu 

credenciamento com a CAPES e não consegui concluir meu curso e meu 

trabalho.  

Parei de trabalhar em escolas e fui trabalhar no Programa de Saúde da 

Família (PSF). Foi quando comecei a ter contato com outras faixas etárias da 

população. Essa experiência contribuiu para uma nova percepção inclusive da 

minha própria vida. Sempre morei no mesmo bairro (Capão Redondo) na 

periferia da cidade, mas foi só quando comecei a trabalhar na região que 

conheci o que realmente acontecia e como viviam as pessoas ao meu redor. 

Tive oportunidades diferentes das que a maioria das pessoas que vive no 

bairro teve. Sempre estudei em escola particular, fiz aulas de piano clássico 

desde os nove anos e estudei flauta transversal a partir dos quatorze anos, 

toquei em orquestra e banda sinfônica, o que me deixou muito distante da 

realidade que conheci neste trabalho. Hoje agradeço pela oportunidade de ter 

trabalhado por quatro anos com estas pessoas e fazendo o que fazia. Nas 

conversas com colegas deste trabalho começaram a aparecer questões sobre 

a velhice e o envelhecimento.  

Outra experiência que me marcou muito aconteceu quando fui trabalhar, 

em 2010, como voluntária na cidade de São Luiz do Paraitinga, após uma 



4 
 

enchente que destruiu boa parte da cidade. O contato com os moradores 

mostrava reações de vários tipos, algumas desesperadas e outras até serenas, 

mesmo após terem perdido praticamente tudo. Uma senhora com 

aproximadamente 80 anos me dizia que havia perdido tudo, a casa, os móveis, 

as roupas, só não tinha perdido a vida e “as lembranças das coisas que havia 

vivido” (sic). Isso sempre vinha à minha mente no meu trabalho no PSF e no 

contato com outros idosos, grande parte em situação de vulnerabilidade. Não 

poucos deles referiam-se à importância que a lembrança tinha em suas vidas.  

Quando pensei em voltar a estudar, porque não tinha desistido desse 

plano, me inscrevi no processo seletivo na gerontologia da PUC, onde estou 

hoje. Com o novo mestrado muitos questionamentos surgiam na minha cabeça, 

pois as aulas traziam novos elementos de reflexão. Com isso, uma inquietação 

começou a tomar conta de mim, pois tinha apresentado um projeto para o 

processo seletivo, mas não me sentia satisfeita com o mesmo.  

Mas o que uma pessoa que nunca teve um contato profissional com 

idosos, que não teve vivência com os avós, pois os mesmos morreram muito 

cedo, antes mesmo de se tornarem idosos, teria como objeto de estudo? 

Comecei a relembrar os idosos que tinha encontrado, mesmo que a 

distância, pela minha vida. Uma admiração foi tomando conta de mim; a 

maioria deles está hoje com mais de 80 anos e, pelo que vejo satisfeitos e 

realizados de certa forma com o que viram da vida até hoje.  

Mas que histórias contam esses idosos, muito idosos, de suas vidas? 

Como a história de cada um influenciou essa plenitude e realização? Será que 

existem elementos comuns em suas histórias que possibilitaram que eles 

tenham belas velhices?  

Compreender como essas pessoas muito idosas não se permitiram ser 

“simplesmente um sapato velho...”, mas que estão vivendo vidas cheias de 

significados é a proposta central desse trabalho.  

Talvez possa ser pretensão minha, mas procuro, neste trabalho, 

responder um chamado feito por Simone de Beauvoir, em seu livro A Velhice 
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(1990), quando nos chama para quebrar o silêncio que cerca a velhice, seja ela 

da forma que esteja ocorrendo.   

Hoje trabalho em um centro universitário como assessora da 

coordenação do curso de psicologia e como professora, descobri uma paixão 

que não tinha ideia quando estava no ensino médio - dar aulas - e com o 

conhecimento adquirido neste caminho acredito poder contribuir, com esse 

trabalho, para novos olhares para a velhice e o envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Consideramos a velhice um fenômeno irreversível, nenhum homem que 

vive muito escapa dela; porém, o significado da vida é único para cada 

indivíduo e é isso que definiria o significado da velhice (Beauvoir, 1990).  

Apesar de tudo o que há de negativo sobre a velhice (violências, 

discriminações ou preconceitos), não é este o objetivo deste trabalho. O que 

procuro são velhos que, como disse Goldenberg:  

 

não se aposentaram de si mesmos, recusaram as regras que os 
obrigariam a se comportar como velhos. Não se tornaram 
invisíveis, apagados, infelizes, doentes, deprimidos [...] velhos 
que estão rejeitando os estereótipos e criando novas 
possibilidades e significados para o envelhecimento. (2013: p12)  

 

Confesso minha dificuldade em nomear os que estão na última fase da 

vida e que apresentem estas características; diante de tal dificuldade cabe 

retomar Beauvoir que diz que quando nos referimos a uma bela velhice ou 

velhice vigorosa falamos de um idoso que encontrou seu equilíbrio moral e 

físico sem comparar, de forma alguma, suas capacidades psicomotoras e sua 

memória com a de um jovem.  

Pretendo compreender o caminho percorrido por essas pessoas para 

chegar a esta fase da vida, descobrir as trajetórias percorridas durante a vida 

para construírem estas “belas velhices”. Segundo Goldenberg (2013), é na 

trajetória de cada indivíduo, nas suas escolhas, nos seus valores e seus 

desejos que está inscrito o significado de cada vida. Desta forma, para cada 

pessoa existe uma “bela velhice” que só pode ser construída por ela e vivida 

exclusivamente por ela. 

  Entendemos que não existe um modelo de “bela velhice” que deva ser 

seguido ou imitado por outros; entretanto, sabemos também que a velhice 

deveria ser planejada com antecedência, em diversos aspectos, como por 

exemplo, emocional, física e financeiramente.  Meu foco é são as histórias de 
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vida desses “belos velhos”; histórias que fornecem condições de planejar em 

melhores condições as nossas “belas velhices”.  

Simone de Beauvoir afirma:  

 
Paremos de trapacear: o sentido de nossa vida está em 
questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem 
somos, se ignorarmos quem seremos: aquele velho, 
aquela velha, reconheçamo-nos neles. Isso é necessário, 
se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição 
humana. Para começar, não aceitaremos mais com 
indiferença a infelicidade da idade avançada, mas 
sentiremos que é algo que nos diz respeito. Somos nós 
os interessados. (1990: p.12) 

 

Sabemos que durante muito tempo os aspectos negativos, como o mal 

estar, as perdas e os déficits foram os focos das pesquisas realizadas, 

principalmente as que tinham como objeto a velhice e o envelhecimento. Isso 

acabou propondo este “modelo” como a única realidade possível para esta 

etapa da vida.  

Porém, para Baltes & Freund (2007; apud. Arias e Iacub, 2013) os 

fenômenos psicológicos devem ser compreendidos de uma forma abrangente, 

considerando que em todas as etapas da vida se encontram pontos fortes 

fracos e que todas as mudanças geram tanto perdas como ganhos. Este 

pensamento fundamenta o presente trabalho, visto que mediante as histórias 

de vida dos entrevistados devemos encontrar as diferentes fortalezas e 

debilidades, ganhos e perdas que constituíram a pessoa hoje e sua forma de 

viver o envelhecimento. Cabe, portanto, insistir: pretendo centrar as atenções 

no que for positivo.  

É desse ponto que partimos, pois segundo Arias e Iacub (2013; p. 277) 

“as concepções filosóficas e teóricas que o investigador possuí previamente 

tem uma enorme importância sobre a investigação que este faz” 1.  

Não pretendo determinar uma única forma de viver a vida, ou seja, um 

“gabarito” comum a todas as pessoas. Isto porque pensar o envelhecimento 
                                                        
1 “Las concepciones filosóficas y teóricas que el investigador posee previamente tienen uma enorme 
importancia sobre la investigación que este efectúe”.  Tradução livre. 
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como um processo homogêneo é também falso. Mas acredito que seja possível 

verificar a existência de traços comuns que contribuíram para velhices bem 

vividas.   

 Como afirmou Proust (apud Beauvoir, 1990: p. 10) “é com adolescentes 

que duram um número bastante grande de anos que a vida faz velhos”.  Com 

isso pretendo verificar como foram à infância e a adolescência dos 

octogenários de hoje.   

Para realizar a presente pesquisa coletamos histórias de vida de 

pessoas com mais de oitenta anos para estabelecer relações entre as histórias 

de vida de cada um dos sujeitos e a forma como vivem suas velhices. 

Os caminhos trilhados para desenvolver a investigação foram norteados 

pelos seguintes objetivos: 

 Explorar noções relacionadas à velhice, ao envelhecimento, à história de 

vida e à memória;  

 Identificar os momentos significativos e como se construiu suas 

histórias;  

 Levantar as recorrências entre as histórias de vida coletadas; 

 Verificar a existência de traços comuns que contribuíram para velhices 

vividas sob condições bastante favoráveis;  

 Compreender, a partir da fala dos sujeitos, a forma como a velhice 

emerge nas histórias de vida dos sujeitos; Identificar as percepções de 

envelhecimento e velhice junto a pessoas com mais de 80 anos de idade 

(idosos mais idosos). 

 

Iniciada com a apresentação e esta introdução, essa dissertação foi 

construída no confronto/encontro entre o “campo” e os referenciais teóricos 

analíticos abraçados.  

Quanto aos referenciais teóricos analíticos abraçados, foi realizada uma 

revisão da bibliografia e revistos conceitos importantes para entender a velhice 

e o envelhecimento. O resultado desse trabalho é apresentado no Capítulo I. 
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No Capítulo II, retomamos os conceitos de memória e narrativa, que 

entendemos ser importantes para a fundamentação do nosso trabalho. 

As histórias dos participantes são apresentadas no Capítulo III. 

Optamos por apresentar as histórias na integra por possibilitar o conhecimento 

dos sujeitos e suas histórias da forma como estes decidiram fazer e não 

apenas os recortes escolhidos por nós.   

 No Capítulo IV apresentamos a abordagem metodológica adotada e os 

procedimentos desenvolvidos para a coleta de dados. A este capítulo segue-se 

os resultados obtidos, o tratamento e a análise de dados coletados (Capítulo 
V). Finalizamos com as Considerações Finais.  
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Capítulo I 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. O Envelhecimento Populacional: um fenômeno mundial 

Nos últimos anos, o mundo viu a população idosa crescer com mais 

velocidade. A Organização das Nações Unidas (ONU) vem discutindo 

exaustivamente o assunto e fornecendo dados demográficos sólidos para o 

amplo debate mundial; um exemplo é o relatório World Population Ageing: 

1950-2050, lançado em 2002 e revisto em 2010. Com números sem 

precedentes na história da humanidade, este século registrará um 

envelhecimento ainda mais rápido, triplicando o número de idosos nos últimos 

50 anos; o mesmo ocorrerá próximos 50. (Gráfico 1). 

 
 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York. 
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Este processo acontece de forma diferente entre os países 

desenvolvidos, em desenvolvimento e não desenvolvidos. Os países 

desenvolvidos vivenciaram o desenvolvimento e o enriquecimento; agora se 

confrontam com as implicações do envelhecimento da população.  Diferente 

desta situação, nos países em desenvolvimento o processo de envelhecimento 

populacional não esperou o desenvolvimento e o enriquecimento dos mesmos, 

assim o envelhecimento vem sendo enfrentado com surpresa e 

desconhecimento. Já os países menos desenvolvidos ainda apresentam altos 

índices de crescimento populacional e baixa expectativa de vida, por isso as 

implicações do envelhecimento ainda não são sentidas (CESAR, 2014). 

O Brasil é um país em desenvolvimento e  

 
os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2011 confirmam a tendência demográfica em curso 
no país desde os anos 1970: desaceleração no ritmo de 
crescimento de sua população e mudanças expressivas em 
sua estrutura etária, no sentido de seu envelhecimento. (IPEA; 
2012. p.3) 

 

A mesma PNAD aponta a velocidade do envelhecimento da população 

no Brasil registrado no relatório da ONU, como observado no gráfico 2. 

Segundo as perspectivas encontradas “a partir de 2030, os únicos grupos 

populacionais que deverão apresentar crescimento positivo serão os com idade 

superior a 45 anos” (IPEA; 2012. p.7). 

 



12 
 

 
 

Foi a manutenção, por um período razoavelmente longo, das taxas de 

crescimento da população idosa superiores às da população mais jovem que 

resultaram no envelhecimento populacional. Ainda segundo a PNAD/2011, 

“além do envelhecimento da população total, a população idosa também 

envelheceu. A proporção da população “mais idosa”, de 80 anos ou mais, está 

aumentando também, alterando a composição etária no próprio grupo” (IPEA; 

2012. p.7).  

Posta está realidade faz-se necessário definir o que é velhice, 

envelhecimento e o que é ser idoso.  

 

2. Envelhecimento e Velhice: Conceituação 

  
Entendemos a velhice como uma construção social e isso a torna um 

tema importante para reflexão, porém está não apresenta um conceito 

absoluto. Não temos o objetivo de descrever o fenômeno como uma verdade 

única, mas confirmar a noção da realidade que “é construída socialmente”, 

apresentada por Berger & Luckmann (1985).  

Por ser uma construção social, a velhice se torna sujeita às ações de 

nomeação da cultura e diferentes construções. A ideia de envelhecimento traz 
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em si duas naturezas: a biológica e a sociocultural, que estão em constante 

relação e de interdependência (CONCONE, 2004).  

Para Almeida, V.L.V. (2003), a infância, adolescência e a velhice foram 

concebidas como etapas particulares na vida, na modernidade. Isso possibilitou 

a identificação entre velhice e degeneração, devido a ligação com os 

determinantes biológicos.  

Mas não podemos ignorar que o passar do tempo nos traz uma nova 

realidade, e por isso não podemos considerar que definição das faixas etárias 

seja a mesma que há alguns anos atrás. Outro fator que não podemos deixar 

de considerar é o desenvolvimento socioeconômico do país a que nos 

referimos. Este fator é o utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em países em desenvolvimento é aquele que tem 60 ou mais anos de idade, 

nos países desenvolvidos a idade se estende para 65 anos.    

A velhice conquistou o status de objeto de investigação científica no 

século XVI, com Bacon e Descartes. Em 1867, Jean Marie Charcot apresentou 

o primeiro trabalho científico sobre a terceira idade2; este estudo centrava-se 

nas causas e consequências do envelhecimento para o organismo humano. 

(JUNIOR, 2004). 

Buscar uma definição do que seja velhice, ou o que é ser idoso nos dias 

atuais, não é uma missão fácil. Isto porque, como lembram Minayo & Coimbra 

Jr. (2012), o envelhecimento não é um processo homogêneo. São muitas as 

críticas às tentativas de se procurar estabelecer um conceito fechado para a 

velhice, imaginando que esta tentativa reforça o caráter estereotipado e 

preconceituoso sobre a velhice. Outros pesquisadores acreditam, porém, que 

definir o que é ser idoso nos dias atuais contribui para quebrar alguns 

preconceitos sociais sobre a condição do idoso.  

Para Beauvoir: 

 

 

 

 
 
 

                                                        
2 Estudo clínico sobre a senilidade e doenças crônicas. 

É o sentido que os homens conferem à sua existência, é 
seu sistema global de valores que define o sentido e o valor 
da velhice. Inversamente: através da maneira pela qual 
uma sociedade se comporta com seus velhos, ela desvela 
sem equívoco a verdade – muitas vezes cuidadosamente 
mascarada – de seus princípios e de seus fins. (1990: 
p.108) 
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Beauvoir (1990) apresenta dois sentidos diferentes para a palavra 

velhice. A autora relata que o primeiro sentido é o utilizado pelos legisladores e 

moralistas, que teceriam as concepções de acordo com o interesse de classe; 

o segundo remete ao sentido dados pelos poetas e que, na maioria das vezes, 

comportam visões radicalmente opostas às primeiras.  Para Beauvoir o 

envelhecimento é indicado pelo outro. 

A autora apresenta a velhice pelo paradigma das relações de poder 

sendo neste âmbito que reside a gênese do processo de exclusão. Para 

Beauvoir, “[...] o velho aparece aos indivíduos ativos como uma espécie 

estranha, na qual eles não se reconhecem” (1990, p.266).  

De acordo com Minayo & Coimbra Jr. (2002) o movimento da negação 

do envelhecimento se explicita na preocupação de os idosos parecerem mais 

jovens para serem aceitos em uma sociedade que os rejeita. Estes autores 

entendem que discriminação sofrida pelos velhos foi internalizada. Este 

movimento acaba por ofuscar características, qualidades e identidade idosas.  

Para Mercadante (2005) a identidade do velho vem se construindo em 

contraposição a identidade do jovem; esta última vinculada principalmente às 

suas qualidades: atividade, produtividade, beleza, força, memória etc., restando 

ao velho, qualidades opostas a estas.  

Observa-se que o tom pessimista prevalece nas reflexões sobre o 

envelhecimento. Por muito tempo, questões como doenças, solidão e 

proximidade com a morte constituíram o enfoque dos discursos geriátricos e 

gerontológicos. Na atualidade observam-se novas possibilidades de construção 

de formas positivas de envelhecimento; porém, o discurso ainda se mantém 

inalterado (MERCADANTE, E.F. & BRANDÃO, V.M.A.T., 2009).  

Concone (2007) nos fala do medo de envelhecer, segundo a autora o 

encontro com idosos em lugares que nos seriam próprios, nos confronta com a 

nossa própria fragilidade e finitude. Existe uma relação com a morte e a 

passagem do tempo, como ela (a morte) nos aterroriza e a velhice nos traz a 

ideia da passagem do tempo, tentamos nos afastar dela de qualquer forma. 
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Torna-se imprescindível compreender qual é a condição dos velhos, 

para não reivindicarmos uma política da velhice, mas sim mudança na vida 

dessas pessoas e dos velhos que vamos nos tornar (BEAUVOIR, 1990).  

 

3. As Possibilidades de “Envelhecimentos Bem-
Sucedidos” 

 

Muitos estudos vêm buscando mostrar um caminho para o 

“envelhecimento bem sucedido”. Para Neri a velhice bem-sucedida, também é 

caracterizada por: 

 
Seleção dos domínios comportamentais em que o indivíduo 
retém melhor nível de funcionamento e da otimização desse 
funcionamento mediante estratégias de treino e ativação dos 
motivos para aprender. O duplo movimento ─ seleção e 
otimização de capacidades em que o idoso em um bom 
desempenho  ─ garante a compensação das perdas 
ocasionadas pelo envelhecimento e, consequentemente, a 
continuidade da funcionalidade em domínios selecionados e o 
aumento da motivação para a realização (2006, p.37). 

 

 Outros estudos enfocam os hábitos de vida como um caminho possível 

para um bom envelhecimento. Segundo Filho & Kikuchi (2011), hábitos como 

exercitar, alimentar-se adequadamente e diminuição do tabaco podem 

aumentar não só o número de anos vividos, como também a funcionalidade 

desses anos; hábitos inversos à estes resultariam no efeito contrário.  

 As consideradas teorias biomédicas entendem o envelhecimento bem-

sucedido. A diminuição da decadência mental/física, a redução da dependência 

e a ausência de doenças crônicas incluem-se no que seria um processo ideal 

do envelhecimento (FILHO, KIKUCHI, 2011). 

 Ao lado do que afirmamos acima, há as teorias psicossociais; nelas, via 

de regra, o enfoque não é a ausência de doenças, mas sim a satisfação na 

vida, “[...] a participação social e as reservas psicológicas, incluindo o 

crescimento individual.” (FILHO, KIKUCHI, 2011, p.16). 

 Para FILHO & KIKUCHI, 
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O resultado do desenvolvimento individual ao longo da vida e a 
capacidade para crescimento e aprendizado utilizando 
experiências passadas para vivencia de circunstâncias no 
presente, enquanto se mantém forte a visão realista do “eu”. 
Com essas competências, seria possível envelhecer com 
sucesso, mesmo com algum tipo de deterioração na saúde ou 
na funcionalidade (2011; p.16-17). 

Goldenberg identificou, em A Bela Velhice (2013), doze possibilidades 

de se construir uma “bela velhice”. São elas:  

 Encontrar o projeto de vida;  
 Buscar significado; 
 Conquistar a liberdade;  
 Almejar a felicidade;  
 Cultivar a amizade;  
 Viver o presente;  
 Dizer não; 
 Respeitar a vontade; 
 Vencer o medo; Aceitar a idade; 
 Dar risada e Construir a (própria) “bela velhice”.  

 

 Para Simone de Beauvoir (1990), o significado da nossa vida está no 

futuro que nos espera e deveríamos ser os principais interessados em tratar a 

velhice de forma diferente.  

 Outra ideia que nos aparece é a do envelhecimento ativo ou 

envelhecimento com êxito, termos estes que foram propostos pela OMS 

(2002). Estes conceitos são baseados no reconhecimento dos direitos das 

pessoas idosas conjuntamente aos princípios das Nações Unidas que 

consideram a independência, a participação, a dignidade, a assistência e a 

realização dos desejos pessoais.  

 A Organização Mundial da Saúde caracteriza o envelhecimento ativo 

como o processo de otimização das oportunidades de saúde, de participação e 

de segurança, com o objetivo de garantir a sustentação da capacidade 

funcional do indivíduo.   

 A participação ativa do idoso na sociedade e no desenvolvimento a partir 

do reconhecimento da sua contribuição social, cultural, econômica e política, e 

de sua participação efetiva nos processos de tomadas de decisões em todos 

os níveis é a primeira orientação prioritária no que se refere às pessoas idosas, 
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segundo o Plano Internacional de Ação sobre Envelhecimento, firmado em 

Madrid no ano de 2002 (ONU, 2002).  

 A consolidação do envelhecimento ativo supõe um conjunto de fatores 

definidos pela OMS que podem ser considerados externos e internos.  Os 

fatores externos consideram as condições sociais, econômicas, ambientais, os 

serviços sociais e sanitários. Os fatores internos se referem diretamente ao 

estilo de vida e às características pessoais de cada sujeito; são originados por 

fatores genéticos, biológicos e psicológicos como, por exemplo, a habilidade 

para a resolução de problemas, aceitação às mudanças, funcionamento 

cognitivo, confiança pessoal e resiliência, entre outros.  

 Fernández-Ballesteros (2009 apud KIST, AEROSA 2014, p.74), 

acreditam que existem quatro objetivos principais: a redução dos fatores 

associados com as enfermidades prevalentes e incremento dos fatores que 

promovem a conduta de saúde e o bom funcionamento físico; a promoção de 

fatores protetores do bom funcionamento cognitivo; a promoção do afeto 

positivo e das estratégias de enfrentamento e a promoção do funcionamento 

psicossocial e de participação. 

 Silva (2008) coloca que a atividade tornou-se uma obrigatoriedade, 

independente dos seus objetivos e modalidades, podendo ser física, mental, 

social, sexual, lúdica ou criativa.  

 Outra importante necessidade que os autores relacionam ao 

envelhecimento satisfatório são os vínculos afetivos e sociais. As relações de 

apoio social reforçariam o bem-estar no idoso contribuindo para a sua saúde 

emocional e física.   

 Para Erbolato (2006) remete à importância das relações de amizade; 

estas proporcionariam a continuidade dos papéis extrafamiliares, trazendo a 

sensações de satisfação, confiança, pertencimento e suporte emocional, o que 

contribuiria para o desenvolvimento e a manutenção das atividades de lazer e 

socialização.  

 Por ser um elemento multifacetado e multifatorial, as condições de vida 

também se apresentam como aspecto necessário para a construção de um 

bom envelhecimento.  
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Faz-se necessário que os indivíduos tenham acesso a direitos 
básicos como à alimentação, à saúde, à educação, ao meio 
ambiente saudável, às oportunidades de lazer, à possibilidade 
de expressar-se livremente, enfim, à garantia de um ambiente 
que contemple princípios de democracia, de igualdade e de 
equidade. (SEN, 2000 apud KIST, AEROSA 2014, p. 75) 
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CAPÍTULO II 
 

LEMBRANDO E NARRANDO 

 

1. A memória e o indivíduo como narrador de si mesmo 

 

Entre as características que distinguem o existir “humano”, a consciência 

desta existência é a principal delas. Esta particularidade nos dá a capacidade 

de comunicarmos, através de atos e palavras, nossa singularidade como 

indivíduos (CRITELLI, 2012).  

 Porém, segundo esta autora, ser narrador de si mesmo é um árduo 

aprendizado. Os afazeres e as preocupações do cotidiano fortalecem nossa 

condição de atores, mas faz com que desconheçamos a possibilidade de 

sermos narradores do nosso viver.  

 Mas o que narramos? Narramos a história que foi construída entre o 

nosso nascimento e o momento presente, oferecendo-nos também um 

vislumbre do futuro. Critelli nos diz que:  

Nossa própria história nos ronda numa síntese emblemática e 
silenciosa. É uma síntese, pois certamente condensa a auto 
interpretação que viemos fazendo de nós mesmos e das 
razões de sermos como somos. É emblemática porque, na 
maioria das vezes, está ligada a algum episódio que referenda 
e fundamenta tal auto interpretação. E é silenciosa porque 
quase nunca falada e expressa: acompanha-nos em surdina. 
(2012; p.51) 

 
 Umas das formas de acessarmos e expressarmos nossa história é 

através da memória. Para Mucida (2009, p.15), “a memória constitui-se de 

traços das experiências vividas, sentidas ou imaginadas”. 

 Bosi (1994) relata que só registramos fragmentos de uma memória com 

possibilidades infinitas.  Para esta autora, a memória do indivíduo se constrói 

com os grupos de convivência, que funcionam como referências ao indivíduo, a 

exemplo da  sua família, sua classe social, sua escola, igreja ou profissão. 
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Para Bosi, narrar a própria vida, fazer a autobiografia, é o modo mais 
eficaz que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória.  

Para DECOME POKER (2014): 

 
Narrar uma trajetória é um ato de criação pela 
reconstrução dos acontecimentos passados: no momento 
em que o individuo procura desenhar os traços do seu 
passado, a percepção, regida pelos signos sociais, 
aspectos culturais e tendências de uma sociedade, 
seleciona as lembranças em um reordenamento (p.13). 

 

Segundo Queiros (1988, apud DECOME POKER, 2014) quem narra 

sempre é quem decide o que vai ser narrado, mesmo que o pesquisador tenha 

escolhido o tema, o roteiro e as questões que foram formuladas. Isso nos leva 

ao entendimento de que o narrador, ao expor sua história, pode assimilar, 

através do processo de autorreflexão, sua história de forma crítica.   

Os indivíduos que narram suas histórias constroem e explicam as 

sequências escolhidas para a narrativa; com isto recompõe fragmentos da 

própria história. É isto que possibilita o acesso àquilo que não era exprimível 

através de processos institucionalizados (DECOME POKER, 2014).  

A singularidade das histórias construídas só se encerra com a morte; 

revelam a identidade do sujeito que a conta (CRITELLI, 2012). 

Almeida, J.A.M. (2003), traz a ideia de que através das narrativas 

encontramos elementos que constituem a identidade de uma pessoa e através 

das lembranças os mesmos o personagem se revela. 

 

2. Memória e a Velhice  
 

No que tange à memória não desconsideramos o papel da herança 

genética e dos eventos cerebrais. No entanto consideramos, neste trabalho, a 

memória subjetiva. 

Umas das características da contemporaneidade é a desvalorização da 

história, da tradição e da memória. Em um mundo em que tudo passa rápido, 

em que a história não é valorizada e a experiência não é legitimada instaura-se 

um impeditivo para retenção e atualização da memória. Segundo Mucida 
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(2009) em um mundo com essas características os idosos apresentam 

dificuldades de se inserir nessa nova realidade o que faz com que eles 

agarrem-se ao tempo passado; tempo em que se sentiam sujeitos das próprias 

histórias. 

Ter um vínculo com o passado, a percepção de ter superado e 

compreendido muita coisa, traz contentamento ao idoso, além de reafirmar  sua 

competência. 

Mercadante (2005) menciona que existe uma noção de que o idoso só 

tem passado e lembranças, não investe no presente e não projeta o futuro. 

Essa noção nega uma possibilidade de futuro para o idoso.  

Bosi (1994) nos diz que:  

 
 [...] Há um momento em que o homem maduro deixa de ser 
um membro ativo na sociedade, deixa de ser um propulsor da 
vida presente do seu grupo: neste momento de velhice social 
resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de 
ser a memória da família, do grupo, da instituição, da 
sociedade [...]. (p.63) 

 

 Sem a intenção consciente de adulterar o que de fato aconteceu, a 

função da lembrança seria cultivar o passado no formato que é mais adequado 

para o indivíduo. Descarta-se o que não teve significado, altera-se o 

desagradável e simplifica-se o que não está claro (Halbwachs, apud Bosi, 

1994). Entende-se que as lembranças são lapidadas, através da reflexão. 

 Para Bosi,  

 
O narrador é um mestre do ofício que conhece seu mister: ele 
tem o dom do conselho. A ele foi dado abranger uma vida inteira. 
Seu talento de narrar lhe vem da experiência; sua lição, ele 
extraiu da própria dor; sua dignidade é a de conta-la até o fim, 
sem medo (1994; p.91). 

 

Nas narrativas existem lembranças e afetividades; isto significa que 

estão carregadas de representações. Para Bosi (1994, p.61), “o passado, a 

rigor, é uma alteridade absoluta que só se torna cognoscível mediante a voz do 

narrador”. Desta forma a autora nos mostra a tendência de o idoso valorizar o 

passado.  
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Na ação de narrar lapsos, lacunas ou hesitações são frequentes o que, 

de acordo com Bosi, confere autenticidade as histórias narradas.  

Para DECOME POKER (2014): 
O individuo, ao narrar a sua história em um ato memorativo, 
coloca em questão a sua identidade e quais os sentidos 
emancipatórios descobertos ao longo da sua trajetória, 
convidando-nos, como interlocutores, a enveredar por essa 
viagem pela busca de si mesmo (p.15). 
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Capítulo III 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA E PROCEDIMENTO DE 
COLETA DE DADOS 

 

Entender o ser humano como um ser em constante transformação – 

transformação relacionada às realidades vividas e às pessoas com quem se 

convive – constitui o ponto de partida do caminho a percorrer na investigação 

proposta.   

 Não se pode ter a expectativa de compreender o que se quer 

observando apenas um elemento da relação. A compreensão só será possível 

se observarmos a totalidade do fenômeno. Para isso, a abordagem a ser 

adotada será a qualitativa; abordagem que favorece o entendimento dos 

indivíduos não como receptores passivos da informação, mas como coautores 

de uma realidade. 

Com o aprofundamento dos conhecimentos advindos da ciência 

moderna, os paradigmas nos quais a vida se fundamentava mostraram-se 

insuficientes. Esses paradigmas assumiam o distanciamento ou neutralidade 

entre o pesquisador e o objeto que pretendia conhecer; a ruptura total com as 

ideias do senso comum; a possibilidade de encontrar uma verdade única; a 

busca pela descoberta de leis universais.  

No entanto, os avanços do conhecimento mostraram a impossibilidade 

de reduzir os fenômenos, especialmente os humanos, a uma linguagem única. 

Não nos encontramos mais em um mundo que entende o universo sendo 

constituído somente por leis regulares e, portanto, previsíveis. Não é mais 

possível buscar uma verdade única, pois a verdade pode ser considerada 

múltipla, contextual, além de condicionada à história e ao homem (FERREIRA, 

CALVOSO e GONZÁLES, 2002).  



24 
 

 A ciência social contemporânea caminha na busca de novos modelos de 

saber através do questionamento das formas institucionalizadas de produção 

de conhecimentos e da contextualização centrada em situações concretas; 

situações em que o cientista está comprometido - ética e socialmente - com o 

impacto que o conhecimento terá.  

 A pesquisa qualitativa entende que a função do conhecimento é permitir 

que o homem localize-se no mundo; realize seus projetos sem a preocupação 

de alcançar uma verdade absoluta. Este tipo de abordagem desdobra-se na 

possibilidade de uma maior compreensão do ser humano e em benfeitorias 

pautadas na ética como critério de importância. Na abordagem qualitativa, o 

conhecimento é validado por seu valor de uso e por sua função para o ser 

humano (González Rey, 2002). 

Corroborando com Rey (2002), pretendeu-se não descrever, controlar ou 

prever um comportamento humano, mas entender os elementos que compõem 

a subjetividade de seres humanos; subjetividades construídas no decorrer de 

histórias e contextos singulares, tornando-se assim um estudo marcado pela 

singularidade do que se propõe entender. Nas afirmações acima residem às 

razões da opção pela abordagem qualitativa.    

O título da investigação contempla, antecipadamente, o procedimento de 

coleta de dados selecionado: “História de Vida”. Trata-se de um procedimento 

inserido no que pode ser genericamente batizado de “testemunhos orais”.  

Para Saltalamacchia (1992; apud. GOBBI, 2005, p.93) os testemunhos 

orais:  

Oferecem ao pesquisador a oportunidade de ver e pensar os 
acontecimentos nos quais o biografado está presente, além de 
permitir enxergar o entrevistado como indivíduo e como 
membro de uma determinada circunstância social e temporal.  

 

Antes de entrar na “entrevista não diretiva” cabe explorar melhor tanto os 

testemunhos orais, como a História de Vida; é só a partir disto que podemos 

relacioná-las com a “entrevista não diretiva”.  



25 
 

Nas “entrevistas não diretivas” a interferência do pesquisador é mínima. 

Este tipo de entrevista permite, também, que as respostas tenham maior 

profundidade do que as que são encontradas através de uma entrevista diretiva 

ou questionários com questões fechadas.  

De acordo com Michelat (1981), a entrevista não diretiva contribui não 

apenas para a revelação de conteúdos sócio-afetivos, como fornece 

informações que dificilmente vem à tona quando questionadas diretamente.   

 Com esses procedimentos pretendemos chegar o mais próximo possível 

da relação entre história de vida e o que estamos batizando de “bela velhice”, 

baseada em pressupostos teóricos já consagrados e consolidados.   

1. Dos sujeitos 

Neste trabalho tivemos dois sujeitos: uma mulher com 90 anos de idade 

e um homem com 83 anos de idade.  

Para chegarmos a estas duas pessoas utilizamos o conceito de “sujeito 

típico”, cf. Kolyniak. Segundo a autora, são sujeitos que “conseguem exprimir a 

consciência coletiva de uma forma melhor e de uma maneira mais precisa do 

que a maioria do grupo” (1996; p.56). 

Faz-se necessária uma explicação, dada pela própria autora: 

Quando falamos em “sujeito típico”, buscamos nos definir num 
método dialético, onde não procuramos cristalizar sua 
tipicidade momentânea através de representantes da média ou 
da maioria, pelo contrário, estamos procurando entender o 
movimento que está ocorrendo dentro da área [...]. 
Procuramos, assim, identificar as tendências, as utopias e as 
veredas que estão se abrindo historicamente. (p. 56)  

 

  As pessoas entrevistadas demonstram, em suas práticas cotidianas e 

mesmo em situações que fogem das rotinas, comportamentos de estar de 

“bem com a vida”. Com isso voltamos ao conceito de “sujeito típico” de 

Kolyniak (1996: pg. 57), ou seja, “o sujeito típico não concretiza a utopia, ele 

concretiza o movimento no sentido da realização desta utopia”. E é este 

movimento que procuramos compreender nesta pesquisa.  
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Cada um dos sujeitos foi informado sobre os objetivos da pesquisa. Para 

a participação como sujeitos assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1; pg.103) 

2. Instrumento de coleta: histórias de vida 
 
A duração de cada entrevista respeitou a disposição de cada sujeito 

tendo, portanto, durações diferentes. A entrevista com a mulher teve a duração 

de duas horas e onze minutos; com o homem uma hora e vinte minutos.  

Após cada contato os sujeitos receberam uma cópia do que foi gravado 

e transcrito para eventuais acréscimos e/ou correções. A senhora fez um 

pedido para retirada de um pequeno trecho e o senhor deixou da forma como 

estava. A ideia com este procedimento era que os sujeitos tivessem uma 

participação ativa no processo de investigação.  

Dado ao grande conteúdo conseguido na primeira entrevista e a 

qualidade dos mesmos, não foram necessários novos encontros.  

 

3. Análise de dados  

Concluída as etapas de coleta e transcrição final de cada história de 

vida, os conteúdos obtidos foram trabalhados de duas formas: 

 

A. Verticalmente: forma segundo a qual temos cada sujeito na sua 

totalidade e a partir da forma como “escreveu” sua história de vida; 

B. Horizontalmente: comparação analítica das histórias de vida. A 

partir da comparação foram construídas “categorias” por recorrência 

e proximidade para análise textual e estabelecimento das relações 

com os objetivos da pesquisa.  

 

A análise de dados buscou identificar recorrências presentes nas 

histórias de vida dos sujeitos. Para que isso fosse possível, as entrevistas 

realizadas (já transcritas) foram objeto de organização por categorias – 
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casamento, família, trabalho, saúde, religião etc. – de modo a contemplar as 

questões postas e os objetivos da pesquisa.   

 Para a construção das categorias e análise dos dados foi utilizado o 

procedimento proposto por Michelat; procedimento pelo qual as transcrições 

devem lidas e relidas para se chegar ao que se chama de “impregnação”. O 

autor nos diz que é “após a impregnação que se vai adquirindo a capacidade 

de elaborar um esquema provisório” (1981; p. 208).  

 Feitas as transcrições e definidas as categorias, empreendeu-se à 

articulação entre estas e os referenciais teórico-analíticos disponíveis e 

apropriados ao tema e seus múltiplos aspectos. 

 Como foi dito no início buscou-se entender a totalidade do fenômeno; 

para tanto, procuramos atentar para a totalidade dos dados obtidos, pois todo o 

elemento identificado carrega significados que se inter-relacionam. 
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Capítulo IV 

 

OS SUJEITOS E SUAS HISTÓRIAS  

 

1. Dona Cecília 

Nasci no Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, chama o 

lugarzinho, uma vilazinha pequena né! Porém era distante, nem morava na 

cidadezinha mesmo. Eu morava ainda pra fora né! Fui criada na roça. Meus 

pais cristãos, sem muita cultura, porém cristãos né? Tiveram 12 filhos né? 

Dentre esses eu estou no meio também e criaram todos dentro da igreja né? E 

digo, com a pouca cultura que eles tinham a minha mãe era mais culta, porém 

não tinha curso, mas ela lia muito, ela gostava de ler. Descendência de 

espanhol com inglês, ela era neta desses aí, espanhol e inglês, a vó dela era 

inglesa e o avô era Espanhol. Então a raça um pouco mais... Meu pai era mais 

calmo. Ela era mais...mas também minha filha, com aquele monte de filhos, 

qual é a mãe que não aguenta que ia aguentar o que ela aguentava né? Por 

exemplo, a gente trabalhava era da roça, a gente era da roça. Dia de chuva 

num tinha condição de trabalhar, ficava todo aquele mundo dentro de casa, 

pobre da minha mãe! Hoje quando eu lembro, hoje naquele tempo achava que 

tudo bem né? Mas eu pensando hoje, é muito duro.  

Bom, aí fomos crescendo, fomos ficando mais compreensivos. Né? Num 

é? Mamãe quando puxava um né? Pra... Uma vez eu lembro que eu estava 

empoleirada numa árvore, eu era muito, eu acho que eu era um pouco arteira 

sabe? Eu gostava de brincar e subir em árvore, fazer aquela bagunça toda né? 

Então um dia era chamou e a gente estava recuperando a coqueluche, estava 

com coqueluche, me deu muito forte a coqueluche, me deu assim, até os olhos 

vermelhos como coelho, mas ela, eu já estava já no final da coqueluche e ela 

me chamou, eu não ouvi, eu estava empoleirada lá nas alturas né? Ela me 

chamou e eu, aí, tem que descer e fui descendo, mas estava difícil de descer. 

Subir era mais fácil, mas pra descer era pior. E agora como é que eu... E a 

mamãe chamando de novo. Eu digo hoje eu vou apanhar, eu já sei que eu que 
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ela estava lá preparada. Aí eu cheguei lá. Digo: mãe, já estou aqui.  Eu acho 

que era pra eu cuidar de um neném. Era pra cuidar de um deles né? Eu já 

estava maiorzinha, eu tinha, eu, eu. Porque foi assim, mamãe teve 6 filhos 

mais velhos e teve abortos, até muitos abortos, entre eu e a minha irmã que é 4 

anos mais velha, ela, então era a sexta. Depois nasceu eu mais velha da 

turma, mais 6, isso. Então eu era a mais velha, então às vezes eu tinha que 

ajudar às vezes, cuidar dos outros. Mas cheguei em casa: Oi mãe, já cheguei. 

Agora que chegou? Depois que chamei tantas vezes minha filha? É assim que 

se obedece mãe? Num é assim! Eu falei, ela era durona mesmo. Me deu umas 

bateladas lá. Não era bater pra ficar prostrada, mas ela deu umas boas 

palmadas em mim, e disse: não quero que você faça mais isso! Agora ali 

estava o erro. Chegou meu pai e eu estava chorando. Chegou meu pai e eu 

estava chorando. Ele disse: porque esta chorando? A mãe bateu. Ele falou: 

mas porque que a mãe bateu? E eu disse: porque ela me chamou e eu num 

podia descer da árvore, eu estava lá na árvore, bem alto e num podia descer. 

Eu sei que ele mais ou menos me deu razão sabe? Isso num presta... Não 

presta. Isso daí não pagará.  

Meu pai era calmo era muito bom e ele, num sei, ele parece que tinha 

certa preferência assim por mim, porque sempre, às vezes, tem um filho que... 

Um José (personagem bíblico) no meio né? (risos)... Então eu acho que, não 

sei, eu tenho a impressão que se as crianças, se os mais novos às vezes 

queriam quando a gente já esta maior, queriam passear dia de sábado, ele 

dizia assim, se a Cecília for vocês vão. Então eu não sei se ele tinha confiança 

em mim ou o que é que era, né?! Se a Cecília for, vocês vão. Aí tudo bem. Eu 

geralmente ia também, eu num, eu num gostava de sair sábado não, por que 

eu gostava muito de ler. Puxei minha mãe. Eu gostava, até hoje eu gosto muito 

de ler e eu gostava de ler, e eu gostava de ler a bíblia desde juvenil. Eu já, eu 

aprendi a ler nova né?! Quando as minhas... Eu escutava minhas irmãs, 

naquele tempo era A, B, C, D e ta-ta-ta, tudo alto. Estudava falando. E era 

assim que estudava. E essa minha irmã que tinha uns 4 anos de diferença era 

a próxima minha, mais velha, então ela começou a...ela foi pra escola com 9 

anos, num foi novinha não. E eu tinha 4 anos, tinha 5 né? Então eu ficava 

escutando aquilo ali, doida porque eu gostava muito de história, eu gostava por 
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que minha mãe contasse história. Mas coitada da mamãe, num tinha tempo de 

estar contando história, muito filho né? Aí eu dizia ai, mas quando ela contava, 

contava pra nós todos assim. Eu gostava de história, ai eu ainda sempre queria 

mais. Aí eu escutava ela lendo, ela falando alto lá, A, B, C, D, o alfabeto, e eu 

decorei o alfabeto. Então depois, é separado, naquele tempo era assim, 

estudava depois às vogais. Então as vogais ali A, E, I, O, U tudo bem. E eu 

gravando aquilo, o gravador estava bom.  Aí eu estou gravando, eu escutei 

quando ela começou a juntar as letras. Já B - A = BA, né?! É aquela coisa toda, 

e eu prestando atenção. Quando ela aprendeu a ler, eu já sabia também. E eu 

já estava com 6 aninhos aí né?! Eu, quando ela aprendeu a ler, eu já sabia, eu 

já estava lendo também. Talvez não bem quanto ela né? Porque ainda era 

nova, mas num achei aquilo novidade, achei que era normal eu também 

aprender. 

Passou. Ai quando foi um belo dia, nós, a gente que vivia na roça, que 

vivia de, nós tínhamos galinhas pra vender, ovos, essas coisas né? E a gente 

saia pra vender, verdura. Nós saímos porque o meu pai teve 12 filhos, porém, 

somos 12 irmãos, mas 3 homens só. Homens e mulheres. Então nós tínhamos 

que, as minhas irmãs mais velhas puxavam enxada e eu nunca fui muito de 

enxada, eu num gostava. E não sei papai não obrigava, ele não obrigava 

nenhuma. Nem uma né? Então as que queriam trabalhar tudo bem se não as 

outras, tudo bem. Aí, eu estava, eu aprendi a ler, fiquei feliz. Aí eu fui vender 

uns ovos na cidade, eu era pequena ainda, estava talvez com 6 pra 7 anos, e 

fui vender. E naquele tempo nada de campainha, era na base do dedo que 

ficava doendo de tanto bater e não vender né!? Aí naquele dia mamãe disse: 

Olha minha filha você tem que vender duas dúzias de ovos, você vai vender, 

você que vai vender hoje. Você vai sair e vender. Eu fui sozinha, nem uma irmã 

junto, fui sozinha. Aí fui, bati e bati de porta em porta, o dedo já estava doendo 

já e nada deu vender. Aí abriu um bazar, que hoje chama bar, então aquele 

bazar com, eu vi era novo o bazar, eu me lembro até o nome era São João. 

Bazar São João. Eu falei, eu vou entrar ai, quem sabe eles compram os ovos. 

Eu fiz a minha oração de criança pra vender os ovos ali e eles acharam, eu 

aquele toquinho, pequenininho né? Eles compraram os ovos. Eu fiquei toda 

feliz, ai que bom papai do céu já vendi. Ai levei o dinheiro pra casa e cheguei 
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em casa aí a mamãe disse assim: Você demorou um pouco né? Pra vender 

hoje minha filha. Falei, demorei mãe, bati em muitas portas e num vendia, mas 

como abriu, ela nem sabia, porque ela nem saia, era mais no centrozinho 

daquela cidadezinha, eu falei: mamãe eu, eu vendi num bazar São João que 

abriu. Ela falou: quem falou pra você que era São João? Eu falo: eu li. Ela 

disse: Mas você sabe ler minha filha?! Eu falei: Eu sei ler! Aí ela disse, e me 

deu uma coisa pra ler. E eu li direitinho ali pra ela. Eu lembro que ela me 

abraçou, beijou e disse: Mas que beleza filha, que maravilha! Isso é muito bom, 

ela disse ler, por que ela também gostava né? Eu digo, pois é, agora posso ler 

história também mãe, e posso ler a bíblia! Eu já queria ler a bíblia. Eu li, eu li já 

na minha pré-adolescência. Num foi tão novinha não. Na pré-adolescência 

comecei a ler a bíblia. Bom, ai resumindo o assunto, num vamos contar toda a 

história porque é muito longa.  

Quando nós estávamos, eu estava com 13 pra 14 anos, e as minhas 

irmãs mais velhas, só tinha uma casada até aí né? A mais velha que tinha 

casado e o meu irmão mais velho também. Porque é meu irmão, depois a 

minha irmã. Esses dois eram casados. O meu irmão ficou e, nós morávamos 

em uma chácara muito boa, o terreno grande, com bastante campos e, mas 

tinha um tio que morava em Mato Grosso que vivia falando: Vocês tem que sair 

daqui e ir lá pro Mato Grosso, lá com pouquinho que vocês tem de dinheiro, 

vocês, o que vocês compram aqui é a metade do valor lá no Mato Grosso. E 

um outro tio já tinha também vindo lá e esse a gente gostava muito desse tio, 

que queria nos levar pra lá né? Já tinha levado outro tio meu. A tia, escreveu 

uma carta quando ela soube que ele estava e diz: olha o Antônio, ele chamava 

de Antônio. O Antônio aí é um santinho, mas aqui é com chifrinho. Eu esqueço, 

eu num lembro, num esqueço essa frase dele. (risos)... A minha mãe disse 

assim: Está vendo, está vendo, melhor nós não irmos. Pois ele tentou tanto, 

tanto, vendemos aquela propriedade, excelente propriedade, vendemos por um 

preço e ainda tinha que dividir em duas vezes. Vendemos, demos a chácara. A 

casa não era lá aquela casa chique, era casa de madeira, não era casa, só 

tinha cozinha que não podia ser de madeira que era perigoso então à cozinha 

era de alvenaria. Mas o resto tudo de assoalho, de madeira, toda a casa de 

madeira. Uma casa boa, grande. Não era lá chique, mas era uma casa 
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razoável. E o meu tio, tanto fez, tanto fez. A minha mãe sempre dizia: Meu 

velho, ela falava, é melhor você pensar mais um pouco, ou você vai lá e vê 

aonde que a gente vai morar... Porque minha mãe cada mudança era chorava 

muito, cada mudança, ela estranhava. Ai eu lembro quando a gente mudou pra 

Santo Antônio, de onde a gente morava, quando mudamos pra cidadezinha lá 

ela não gostou, ela ficou, chorou lá também. Aí ela disse: Você sabe velho que 

eu não gosto de mudança, e assim pra longe como é que vai ser. A gente não 

pode sair, vai pra lá e não pode voltar, porque não tem mais dinheiro né? Não, 

mas o Antônio falou que lá a gente ta-ta-ta, foi lá apesar do outro tio já ter 

falado. 

Mas fomos 16 pessoas, a minha irmã casada foi também com os 

filhinhos e o meu irmão mais velho não caiu nessa. Disse: Eu vou lá visitar 

vocês depois, mas morar lá de jeito nenhum, eu estou bem estabelecido aqui. 

E ele estava mesmo, meu irmão depois ficou riquíssimo. E daí ele disse, vocês 

vão, eu não vou. Mas a minha irmã como tinha um marido sem cabeça, 

descabeçado, foi também né?! Porque pra ele estava bom.  

Minha filha, nós sofremos naquele Mato Grosso. Porque, o pai pegou a 

metade e o tio pediu emprestado e nunca que pagava. Aí quando veio a outra 

metade, não, a primeira ele não pegou, ele pegou a segunda e nunca que 

pagava, nunca pagava. E a minha mãe disse: ele pagou depois com casca de 

alho, porque foi pagando os pinguinho né?! E agora, como é que... E, e, e sabe 

a casa que ele mandou a gente morar? Você conhece Sapê? Conhece chão 

batido? Fomos morar nisso! Totalmente diferente! A única, a única coisa que 

valeu a pena, eu acho, que lá onde a gente morava, não tinha um rapaz 

adventista. É tanto que a minha irmã não casou com um rapaz adventista. Ele 

molhou, tomou um banho lá, mas nunca foi adventista. Judiou muito dessa 

minha irmã.  

E daí, passou a única coisa boa que passou resumindo o assunto, foi 

que nós, uma irmã minha, uma das mais velhas, depois dessa casada era 

essa, sempre foi muito líder, sempre foi muito trabalhadeira, trabalhava na 

roça, ela fazia tudo, ela fazia até coisa que homem fazia, arava a terra... O meu 

pai vendia a lenha pra usina da cidadezinha porque era tocada à lenha pra ter 
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luz, a luz até meia noite né? Só pra cidade, nós era à base de lampião, a base 

de lamparina, essas coisa né? Aí ela cortava lenha...Quando ela cortava, 

cortava mais do que um homem. Era danada. Uma vez ela cortou a perna com 

machado, mas, além disso, aí, de cortar, ela chegava em casa e não perdia 

tempo, ela ia fazer tricô, crochê, bordado, ela fazia tudo isso, ela era polivalente 

né? 

Aí chegou lá, no Mato Grosso ela foi, o me tio falou assim olha, tem uma 

família ex-adventista muito boa, em Campo Grande na cidade, então vocês, se 

uma de vocês quiser ir pra lá, ela está querendo uma pessoa adventista, ela 

está querendo uma moça que saiba trabalhar bem e a minha irmã era muito 

trabalhadora, então ela foi. Foi pra cidade também pra se ver livre daquela, 

daquela casa de sapê, de chão, tudo né? Aí ela foi pra lá. E fazia tudo, tudo na 

casa da mulher. Fazia de tudo, levantava cedo, ela já punha o café pra turma 

quando levantavam já estava tudo arrumado, ela era rápida e já estava tudo 

arrumado, a roupa era esfregada tudo assim, botava num quarador, que a 

gente chamava né? E punha ali e enquanto isso ela já ia fazendo o almoço, 

depois que dava o café ela lavava a louça do café tal, fazia um trabalho que é 

de uma dona de casa. E depois ela ia lá, torcia a roupa, botava no varal e a 

tarde ela já estava assim, duas horas ela já estava, estava tudo pronto, tudo 

feito. E a mulher bordava, essa mulher bordava e fazia trabalhos manuais, num 

sei mais o que era que ela fazia. A minha irmã como gostava e já fazia também 

alguma coisa, se interessou em ajudar a mulher a fazer os trabalhos né? E no 

fim a mulher falou: você está fazendo melhor que eu menina. Você também faz 

isso?! Veio aqui pra trabalhar como empregada, de doméstica e, no entanto 

você está, você nem era pra ficar fazendo isso, acho que você tinha que... Mas 

ela gostava que a minha irmã fizesse, claro. 

É, daí um pastor foi visitar a casa desses ex-adventistas pra de certo né, 

ver e tal. E viu essa minha irmã lá, e disse: Escuta você está trabalhando de 

empregada? Você não é pra isso não filha, sabe o que você tem que fazer? 

Você tem que colportar, você tem irmã? Ixi tem de monte! Chama uma irmã, 

então ela chamou essa que era mais velha que eu 4 anos, essa era mais velha 

uns 9 anos que eu, e a outra era 4, mais velha né?! Então essas duas foram 

trabalhar, essa uma, era acima de mim, estava numa fazenda lecionando. 
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Tinha uma base de estudo né? Era o primário, porém muito apurado que era 

nesse grupo escolar que a gente estudou que é a escola pública de hoje né? 

Então nesse grupo escolar a gente, era o único que tinha na cidade, tinha que 

estudar lá. Ela fez até o sétimo ano, isso que vale, num sei o que lá hoje. Está 

voltando, acho que a mesma coisa. Eu que era mais ou menos assim, está 

voltando. E ela ficou aquilo ali foi um estudo de faculdade quase viu?! Aí ela foi 

lecionar aí tudo estava bem, a minha irmã foi lá pegá-la. Porque elas se davam 

muito bem, as duas né? Eu era muito nova ainda, por enquanto pra ir né? Pra 

colportar. Aí as duas foram pra colportagem, foram pra Cuiabá. E lá elas 

tiravam a bolsa que chamava estipêndio, tiraram estipêndio e ajudaram na 

conversão da minha sogra. E pegaram o que é meu, o que foi meu esposo, 

trouxeram pro colégio, aqui também era CAB, no UNASP. Trouxeram o meu 

marido né? Ele, a mãe arranjou, ficou contente, disse assim: Bom, ela, a mãe 

já estava convertida, faltava ele e uma irmã. Uma irmã que era muito de padre 

sabe?! Então essa irmã lutou, mas depois também ficou uma excelente 

adventista né? E a outra que era casada, a irmã do meu velho, que foi a ultima 

que morreu e era mais velha, morreu com 97 anos mais ou menos. E daí, ela 

morreu primeiro, depois que o meu marido né? Ela ficou, quando soube que o 

irmão morreu, ela quase morreu também, mas ainda viveu muito tempo depois 

disso.  

Bom, aí elas vieram pro colégio e a minha irmã, essa mais velha que eu, 

gostava muito de flertar. E teve os namorisco né? Andou também 

namoriscando meu marido né? Aí lá em Campo Grande eles pegaram outro 

moço, que vinha também pro colégio. Era mais velho que o meu velho, porque 

ela era mais velha que o meu esposo, ela era mais velha também, porque era 

pouco diferença minha, ela é 4 anos mais velha que eu, então dele seria umas, 

uns 2 anos e pouco, naquele tempo, isso hoje não tem muita diferença. Aí, o 

outro era mais velho, viajaram juntos, ela já... Dizem, ela diz que ele ficou triste, 

ele disse que não. Porque ele falou assim ele brincava, ele dizia assim: eu não 

fiquei porque você que era pra mim. Né? Eu entrei na família de qualquer jeito! 

Aí essa minha irmã mais velha, a mais velha disse assim: tem uma igualzinha 

lá pra, lá em casa que dá certinho com você. (risos)... Até quando fizeram a, 

como se diz, nas bodas de ouro, quando fez a nossa história toda né!? Então o 
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pastor Nevil que fez aí ele disse: não nega que a família as moças, as irmãs 

nasceram tudo de Santo Antônio, ajeitadeira, ajeitaram até o casamento da 

Rubens com a Cecília, que o meu marido chamava Rubens né?  

Então dali nós fomos pro colégio, essa minha irmã mais velha logo 

arranjou um namorado lá. Porque na colportagem, foi assim, eles faziam uma 

reunião, depois cada um contava uma experiência e lá tinha um colportor que 

estava lá também e ia contar a experiência dele, ou já tinha contado, não sei. E 

chegou a vez das minhas irmãs contarem, então a irmã mais velha que contou. 

A outra não falou nada. Só uma contando a experiência já chegava né? Aí ela, 

quando ela contou, esse meu cunhado, esse que casou com ela, estava lá 

também e viu. E disse: essa moça. Ele era muito cristão. Não sei se você já 

ouviu falar na mulher de pastor Cesóstres Cesar? Há pouco tempo ele faleceu. 

Então, ele casou com outra porque minha irmã faleceu antes. Aí ele disse 

assim: Essa moça eu vi em sonho. Que era, e era pra eu casar com ela! Eu vi 

em sonho, e era pra eu casar com ela! Ele ficou assim, pensando né? Ela mais 

corpo lenta que ele, magrinho né? Ela era o tamanho dela eu acho que 

regulava com o dele. Mas, muito magrinho. Sempre ele foi magrinho! E ele só 

tinha cabeça grande, muito inteligente ele né? Aí ela chegou, e ele chegou e 

ela num, ela foi logo numa professora lá, que era uma professora de latim e 

português, muito boa àquela professora. Ela precisava de uma moça pra ficar 

em casa, porque a filha dela, os filhos ainda eram pequenos né? Então ela num 

gostava, ela lecionava e ficava chato ali os filhos sozinhos, ela tinha um bem 

novinho. Aí ela foi no internato e perguntou se num tinha alguma moça que 

quisesse trabalhar em casa, na casa dela né? Que podia até morar lá com ela, 

não precisava nem pagar internato. Aí ela foi, ela foi pra lá e aí casou, quer 

dizer, casou não, namorou num sei quanto tempo. Depois eu sei que ela foi pra 

casa fazer o enxoval pra casar. Enxoval de pobre né? Mas ela tinha bom gosto, 

então ela teve um enxovalzinho bom. Aí eu sei que casou, veio colportou, uma 

irmã já tinha estava lá, também foi noiva e depois logo casou também a outra 

né? 

Só que a outra não casou muito bem, coitada. Ela era ela, ela. Olha, 

você vê a pureza daquele tempo. Ela estava namorando, era noiva de um 

camarada, que ele tinha perdido a mãe dele e andava muito triste. Mas com o 
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namoro com a minha irmã ele estava mais animado né? Aí ele, ela chegou e 

falou assim pra ele... Ah! e ele chegou mais tarde no colégio, ela já estava, 

então ele estava com saudade. Ele também colportava, ele era filho de um 

pastor. Aí ele chegou e desesperado assim e deu um beijo nela. Pra que, 

terminou! Por causa do beijo. Olha a pureza como era naquele tempo! Era só 

depois de casado o beijo, só depois de casado. Aí ela terminou com ele, não 

quis, não quis, não quis. O coitado lutou...depois ele procurou namorar com 

qualquer uma da família, até comigo ele andou. (risos)... Tentou pouca coisa, 

mas com outra, nossa, ele faz, a outra que foi...  

Depois a minha irmã colportou, me levou pro colégio, aí, mas o meu 

marido não estava, estava em Cuiabá, na terra dele. Aí ele, ele. A minha irmã, 

ela levou a minha ir... Me mandou pro colégio também, eu colportei também, 

pra ir pro colégio. Fui na meada do ano que tinha um cursinho, pra gente fazer 

primeiro admissão, que seria um vestibular, pra entrar no ginásio. Ahh, minha 

filha, mas aí fui embora pra lá, ela foi arranjou outra. Foi cuidar de outra irmã 

pra ir também, mais nova que eu, pouca coisa. Já falecida, ela morreu já, faz 

um bom tempo que ela faleceu. Aí, eu, ah bom, então daí eu tenho que contar 

de mim né? Não dos outros! 

Aí eu vim pro colégio, meu velho estava em Cuiabá, mas volta e meia o 

pessoal todo torcia né? Então volta e meia... É não. Antes, aí eu fui pro colégio 

tudo bem. Ele estava em Promissão. Que é uma cidade aqui. Lecionando. 

Porque naquele tempo tinha 5º serie ginasial por que era nossa, estudava 

química, física tudo, tudo, tudo. Aí ele estava, depois eu já fiz, já peguei 4 anos. 

Aí depois ela pegou e ficou. Aí eu peguei e ele lá em Promissão, e eu 

colportando né?! Pra ir pro colégio, eu não tinha ido ainda.  

Aí, eu sei que o certo é que quando nós estávamos colportando na 

divisa de São Paulo com Três Lagoas, eu passei. Quando nós fomos pegar o 

trem... Quem que estava no trem?! O dito cujo. Claro que logo, já estava. O 

Santo Antônio já tinha né? Ó (faz gesto como se o coração disparasse)... O 

coração. Falei: ai meu pai do céu, que eu queria. Ele era amigo, já conhecia a 

minha irmã. Ficaram juntos, eu larguei meu lugar, fui sentar no lugar dele pra 

ele sentar com a minha irmã. E eu sentei perto de outro cuiabano que não era 
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adventista, mas estava viajando com ele e ia pra Cuiabá também. Eu sentei 

junto com ele cuiabano e eu fiquei louca da cara porque o cuiabano. Volta e 

meia quando eu via ele estava deitado no meu ombro. Eu digo, não sei se ele 

ficava dormindo ou se era a propósito, ou canseira da viagem. Eu tirava, aí 

tinha uma bolsinha, eu punha assim, ele tirava. Ele não deixava a bolsinha ali, 

ele tirava. Aí eu lutei, eu nem dormir aquela noite e os dois tagarelando, minha 

irmã e ele, batendo papo. Aí chegou outro, de outro vagão. Como é que esta 

fulano? Você dormiu bem? Que dormi nada, o diabo de uma mulher e o moço 

aí falaram a noite inteira! Num deixaram ninguém aqui dormir. (risos)... O 

homem se expressou desse jeito...(risos)... 

Aí tudo bem, viemos até Campo Grande juntos, era só trem naquele 

tempo né?! Aí ele ia pra Cuiabá e nós íamos dormir na casa dos nossos pais 

que estavam no Mato Grosso ainda nesse tempo né? E, e a gente convidou 

pra ele ir lá na roça. A minha irmã falou: Olha, é uma roça lá, mas é tudo 

caprichadinho. Porque daí a gente já tinha, meu pai, meus pais já tinham 

morado, foram morar em outro lugar, já em condições melhor. Casa boa, né? 

Não era mais lá no meu tio. Do meu tio já tinha saído porque num deu certo. E 

daí nós fomos pra lá, fomos lá pra casa dos meus pais né? E ele, ele num, num 

podia, disse: não posso ir porque eu tenho que chegar logo em Cuiabá, porque 

eu tenho que me matricular. Porque ele ia fazer perito contador lá, em Cuiabá. 

Ele disse: eu tenho que ir logo pegar matrícula porque se não depois eu não 

posso mais. Foi embora. Mas ele mostrou, mostrando pra gente e parece que 

ele tinha vontade de dar qualquer coisa pra nós, mostrando corte de roupa, 

presentes pros sobrinhos, num sei mais quem, então ele, a gente, parece que 

só faltou ele falar: escuta, escuta eu estou querendo dar, vocês aceitam?! Mas 

a gente é claro que não deu né?  

Daí ele foi embora e depois disso aí todo mundo era lembrança pra ele e 

davam pra mim também, nós fomos nós fomos depois colportar em Corumbá, 

não Cuiabá, Corumbá. Aí ele escrevia pra minha irmã, volta e meia ele 

escrevia. Então ele punha lembrança para, ele punha né? Aí a minha irmã me 

mostrava... Ó, está aqui! Minha irmã estava toda feliz, eu digo esta bom, então 

tudo bem. Aí depois era todo mundo pra torcer. Todo mundo, tinha até um, um 

senhor de cor que era muito nosso amigo, chamava seu Bruno. O seu Bruno, 
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eu não sei se ele foi a Cuiabá, num sei aonde, eu sei que ele veio, disso: Olha, 

eu trouxe lembrança do, do seu namorado. (risos), eu falei está bom, (risos). E 

assim era né? 

Aí nós lá em Corumbá, fomos pra, tinha só um adventista em Corumbá. 

Mas esse adventista era muito bravo, nós ficamos na casa dela, mas não deu 

certo. Ela implicou com a minha irmã e queria que minha irmã fosse embora e 

deixasse que eu ficasse. Então ela queria ajeitar eu pro filho dela. Eu falei seu 

filho. Um dia eu falei pra ela, escuta seu filho tem filho? A senhora acha que eu 

vou querer um homem que é casado? Não, não é casado não! Ele tem esse 

filho, mas não é casado não. Não era casado o que?! A velha ainda era brava e 

mentirosa. Então pensou que a gente...é maliciosa também. Era maliciosa 

ainda né? Aí, tudo bem, mas foi um ponto que não deu mais pra viver lá, não 

deu mais ficar com ela. Porque implicou com minha irmã de um jeito tal. Aí 

tinha uma amiga do, daqui foi lá pra coisa e nos levou pra uma casa, lá nós 

dormimos. E ela disse, mas aqui eles vão arranjar um lugar pra vocês, vocês 

aqui num dá, só pra dormir essa noite, mas uma até que eles achem um lugar. 

Aí arranjaram um lugar bom de um casal.  

Batista, eles eram batista. E nós fomos pra lá. Gente muito boa tinham 

um filho só, esse filho estava em Cuiabá pra passear. Mandaram chamar. 

Porque diz que, ela falou assim: é que eu sofro do coração, a mãe falou, e eu 

quero ver o meu filho casado antes de morrer. Então... Eu gostava muito, eu 

gostei muito de você. Porque a outra minha irmã já era noiva né? Então, gostei 

muito dessa menina aí. Aí, já mandou chamar o moleque sabe? Moleque eu 

também e ele moleque. Eu acho que ele era até mais novo que eu! Se não era 

mais novo, era igual. Aí eu falei assim: não, o menino enchia a paciência, eu 

falei não, não, não... Eu já, daí eu falava pra ele: eu já tenho um namorado! Lá 

em Cuiabá. Ele falou: quem que ele é? Porque Cuiabá era pequeno... Aí eu 

falei: Se, eu sou mais bonito que ele! Ele é muito barrigudinho! (risos)... E ele 

era mesmo, você sabe que ele pegou o apelido de barriguinha no colégio? Que 

ele era barrigudinho. Passou. Quando foi, aí esse menino lá, esse menino me 

encheu bastante a paciência, e os pais então, nem se fala! Nossa como 

queriam de mais. Eu falei: olha, eu vou pro colégio, se ele for tudo bem, quem 
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sabe um dia né? Eu vou pro colégio, eu vou estudar! Não posso namorar 

agora, eu tenho que estudar! 

Né? Aí, a minha irmã essa casada, morava nessa cidadezinha de 

Campo Grande e nós morávamos fora, mas nossa correspondência toda era 

pra casa da minha irmã. A gente pegava tudo lá, era pertinho, não era não 

longe que a gente morava. Aí lá um dia, bateram lá minha filha, os pais e ele, 

pra saber se eu queria mesmo casar com ele. Eu falei não, eu fui estudar só se 

ele for pro colégio, eu falei de novo. Eu falei daqui eu já estou pronta, a minha 

irmã era costureira, essa mais velha, ela era uma boa costureira, costurava 

tanto pra homem como pra mulher né? Ela depois ainda, quando eu casei, ela 

fazia roupa pro meu marido também. 

V: A senhora tinha que idade nessa época dona Cecília? 

C: Que idade eu tinha?  

V: Isso 

C: 15 anos! 16, por aí né? 16 anos eu acho! Aí ele, aí eu disse não, eu vou, 

num dá né? Mas eles, como me encheram viu? Eu fui embora pro colégio. Eu 

não gostei do rapaz de jeito nenhum, gostava era do meu velho!  

Fui pro colégio, em 42. Meu velho estava em Cuiabá. Aí quando foi 45, 

ele terminou o curso dele lá, foi chamado pra lecionar, porque não tinha o curso 

de perito contador... No colégio ainda né!? Aí chamaram pra ele ser professor. 

Aí a minha irmã disse: Olha, quem que está aqui! A minha irmã viu primeiro. 

(risos), o prospecto! Da programação do ano né? Que tinha o corpo docente 

né? Olha quem está no corpo docente, aqui também pra ser estudante pra 

fazer teologia. Aí eu falei assim: ah, está bom! Mas é claro que estava alegre. 

Aí ela disse: Só que a minha colega de classe falou onde ele lecionou em 

Promissão, que ela está feliz que ela est feliz porque o namorado dela vem. Eu 

falei: Olha se tiver que ser dela, é dela! Eu arranjo outros, não tem perigo! 

Arranjo outros é, logo que eu cheguei lá, sabe como que é né? Até na 

admissão já cantavam a gente!  
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Eu digo: Eu hei? Até eu dizia, não, não vim pra namorar. Até um que 

não era num fez admissão conosco, ele só veio quando eu já estava na 

segunda série, ele veio de outro colégio, também me cantou. Aí eu falei assim 

pra ele. Não, fica quieto se não... o que que nós quer? nós estamos na 

segunda serie você e eu, que futuro que... né? Fica quieto rapaz, vamos 

estudar e não fala, num fala besteira. Ai quando o meu velho foi eu estava na 

terceira serie. Quando ele foi, eu fingi que não conhecia. Eu fingi que não 

conhecia por que também não ia me vender assim não. Eu fingi que não 

conhecia, passava por ele ai em uma das brincadeiras que davam. Era de 

marchar de pegar um e outro e vai marchando ele foi mais ele ficou sentando 

ele era professor também né? Então ele estava sentado e perguntou, estava 

minha irmã e eu ele perguntou pra um amigo e disse assim: Qual é que é a 

Cecília? porque eu, eu conheço a Cecília agora aqui tem uma...aminha irmã 

era em maior que eu né. E todo mundo pensava, ela ficava brava porque ela 

saiu colportar comigo também pensou, todo mundo pensava que ela era mais 

velha, e ela ficava brava, mas ela sempre pareceu mais velha porque ela era 

alta, não que, não por, por fisionomia por que ela era alta mesmo né? E, e dai 

nós temos pouco diferença um ano e um mês ou dois. Ai ela chegou e falou 

assim, não ai ele perguntou: Qual é que é a Cecília ai? E o outro falou assim: 

Olha é essa mais baixinha. Só que ela já estava, o pessoal aqui já cantou ela 

tentei e tem ai uns, uns gavião atrás dela. Ai ele falou assim: Tudo bem. E ele 

também num falava, que estava assim de menina atrás dele lá. 

Quando eu, quando eu estava namorando com ele ainda tinha gente 

atrás dele e uma Cuiabana foi pra lá pro causa dele. Uma Cuiabana foi pra lá 

por causa dele, mas uma baita de uma Cuiabana nem dava muito certo com 

ele era grandona sabe? E ela falou pra mim lá em Campo Grande é quando 

nós é já estava preparando pra vir pro colégio então nos ficamos na escola da 

igreja, dormíamos lá. E nessa quando a gente estava lá eu meu velho ia viajar 

já pra São Paulo pra, pra chegar lá e ele lecionava admissão também. Então 

ele foi ai, a ela falou assim: Vamos, vamos, vamos lá na estação da do trem da 

rodoviária por que o vai passar um rapazinho lá de Cuiabá que é meu 

namorado e você num quer ir lá? E eu falei: Não. Estava chovendo e eu disse 

assim: Ah eu vou ficar estou cansada quero descansar num vou não. Ah, pois 
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eu vou, vou lá porque é meu namorado. A mãe dele num quer ela disse: A mãe 

dele me odeia, mas eu, eu vou vencer vou tirar, vou fazer a velha gostar de 

mim. Então eu falei: tudo bem vai bem. Ela: eu vou levar umas frutas pra ele, 

tal levou comprou coisa, levou pra ele e eu estou quieta né? E não fui. Eu não 

fui, estou quieta eu disse tudo bem. Chego em São Paulo quando a gente fez 

um teste a gente já estava se preparando pra ir pra São Paulo e inclusive ela 

foi comigo. Não... quem me levou foi meu cunhado ele foi buscar e me levou. 

Ela foi na frente. É meu cunhado que me levou o Cesóstres, mas ai quando eu 

cheguei lá com quem que vou morar? Tinha os quartos reservados tudo. Com 

quem que eu vou morar? Ai meu pai, ai e eu já estava namorando com meu 

velho. Não como é que chegou a esse ponto eu já estava namorando com meu 

velho. Ela começou a botar defeito nele. Eu já estava namorando sim. Ela 

começou a botar defeito, defeito, defeito ela. Um pedaço eu esqueço num 

lembro as datas certas assim né? 

V: Não tem problema não. 

C: Ai ele, ela começou a botar defeito, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas 

falou cada barbaridade que vou dizer era barbaridade mesmo que ela falava. 

Não, mas não que coisa terrível ai eu digo: Acham! 

Tudo bem ai eu sei que daí nós fomos namoramos 2 anos, a bom 1º de 

Maio. Esse amigo dele ele e o amigo foram na CPB e ele me trouxe da CPB, 

não em Maio, 1º de Maio é outra coisa. Ai ele trouxe pra mim uma revista, eu 

lembro, eu guardei muito tempo depois eu joguei fora, uma revista linda, na 

capa assim uma flor, a revista não era a revista Adventista não, nem não sei se 

tinha Vida e Saúde, tinha Vida e Saúde era Vida e Saúde. Linda, uma flor 

assim sabe? Me levou essa revista e levou um pacotinho de uns biscoitinhos 

muito gostoso que tinha antigamente num sei mais tinha um nome, num vou 

mais lembrar o nome né? Me levou e então... 

Lá era assim ele, ele era professor então ele não morava no internato. 

Mas naquela casinha ali perto do portão. Do UNASP né? Ele morava ali com 

mais dois professores. Não, um não era professor, mas o outro era professor, 

que veio a ser meu cunhado. Mas ai ficamos ali, é ele ficou lá e então na mesa 

no refeitório, ele vinha no refeitório né? Ele comia claro com as professores, e 
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eu num podia ir lá claro e nem ele na minha mesa. Naquele tempo era restrito o 

negócio ali viu. Então o pessoal dizia: Ai ele mandou. Ele mandou...naquele 

tempo quando gostava da pessoa então mandava a sobremesa. Ele mandou a 

sobremesa pra mim e, e dai tudo bem. Ai oficializamos o namoro tal, dia 1º de 

maio 1939, não em 45. 

Aí teve um aniversario da professora de latim e português e a moça 

gostava, gostava dele pensou que. Ele ajudava a corrigir as provas de latim 

que ele também sabia né? Ele ajudava a corrigir as provas e ia buscar sempre 

ia lá buscar e a menina filha da professora gostou dele né? Ai quando foi no 

aniversário dele ou dela, dela ela fez uma festa e convidou, mas ele não foi. 

Então ele deu a desculpa lá de que não podia ir né? Ai uma que era muito 

amiga delas apelidaram a coitada de morte, já morreu também de verdade, 

essa coitada que era o correio dela lá. Ai ela mandou por essa... Como é que 

era o nome dela? Agente pega o apelido e nunca mais sai! Ai, ai ela trouxe um 

pratinho de doce para o meu velho né? Mandou. Ele mandou pra ai disse: 

Olha, leva lá pra Cecília. Pra que! Essa menina!! E me entregou e disse assim: 

Aquele imbecil mandou pra você. Falei: Escuta faz o favor de respeitar não é 

imbecil. Não aceitou? Talvez ele num goste de doce, num é, num é todo mundo 

que gosta de uma coisa. Não ele mandou, mandou e você pensa que é a tal 

agora né? Eu falei: Por que ele é um rapaz igual os outros ai tem outros 

também minha filha. E pode a tua amiga lá, a Loyde, pode arranjar um 

também. Eu falei tem tanto rapaz aqui no colégio, ela é filha de professora aqui 

e tudo né? Conceituada e tudo né? Eu digo: E ela também já era professora. 

Ela também já era e eu falei: Então mais chance pra ela ainda de arranjar não? 

Agora me deixa quieta. Eu estou, eu também não sei se vou casar com esse. 

Tem outros ai também se terminar com ele a gente arranja outro, mas eu falava 

isso da boca pra fora por que o coração não dizia isso não. Engraçado e eu 

tinha, era gozado que eu tinha certeza que eu ia casar com ele há muito tempo 

atrás. Quando vi ele no trem, dali em diante eu tinha certeza que eu ia casar 

com ele. Incrível como que pode né?  

Fiquei assim eu tinha 16 anos e olha fui casar com 23. Por que eu fui 

atrasada pro colégio, fazer admissão ainda depois né fazer o ginásio e me 

matriculei pra o magistério, mas depois resolvemos casar em julho, besta que 



43 
 

eu fui. Olha eu vou falar, naquele tempo casava, Oh! tinha que ser aquilo ali, 

num podia estudar mais eu dentro do colégio matriculada, tranquei a matricula 

porque casei. Num fiz, podia ter feito né? Depois eles começaram, ai era, foram 

abrir sessão, mas ai a gente já estava saindo também né! Ai nós fomos pra 

Mato Grosso - Campo Grande né! Ele foi trabalhar em Campo Grande. Nós 

ficamos até, casados 2 anos eu acho que dai nos já fomos pra Campo Grande 

e assim foi à história. 

E dessas 6 irmãs que estudamos no colégio todas 6 casaram com 

pastor. Uma com um professor né. É a ultima agora da turma toda andou 

restando só 3, 4 com o meu irmão, um irmão mais novo que nós né? Essa uma 

irmã que mora no Rio que é mais nova que eu também, e uma irmã de Curitiba 

que era esposa de professor a do Rio era de pastor. Então eu viuvei primeiro 

depois a do Rio e agora pouco tempo viuvou a do professor Milton Caputo, não 

sei se você ouviu falar. Era de matemática e bom professor. Era de 

matemática, muito bom. Morreu faz é o que acho que uns 3 ou 4 meses só. 

Pouco tempo que ele morreu. Então somos 3 irmãs, 3 viúvas. Eu viuvei 

primeiro, depois a do Rio e agora ela. 

V: A senhora está viúva há quanto tempo? 

C: Vai fazer 6 anos agora em fevereiro. Então tem 5 anos e pouco né? E a 

minha idade já quase 91 né? 

V: A senhora faz aniversário quando? 

C: Em janeiro. Estou mais perto de 91 agora que dos 90. É, e aqui estou não 

esperava isso, porque quando meu esposo faleceu eu não me conformava, eu 

queria morrer também. Porque você vê, 64 anos juntos. É uma vida né? Quer 

dizer 62 casados e 2 do colégio. 64 eu via todo dia ele. No colégio né! E 

então... 

V: Vocês tiveram quantos filhos? 

C: Um casal. O Reinaldo e a Marilda. O Reinaldo é médico. E a Marilda 

lecionou e depois trabalhou com o irmão, não como médica né? Trabalhou 

como secretária, recepcionista e uma porção de coisas que ela fazia ainda né? 
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Ajudava a organizar a clínica. Só que naquele tempo não tinha computador 

tinha nada né? Era tudo na base de escrever tudo, tudo, tudo né? Então, mas 

ela trabalhou, trabalhou bastante tempo com ele.  Aposentou num sei se ela 

aposentou trabalhando lá ou foi depois. Eu num sei. Ah! ela saiu antes de se 

aposentar.  

Saiu já era casada também, ela trabalhava com ele quando casada. Ela 

deixou, ela trabalhou um pouco antes dela ter os filhos, quando ela teve as 

crianças o primeiro ela já não foi trabalhar. Não ela lecionava. Ela foi diretora, 

antes dela trabalhar com o irmão, não sei eu sei que ela era diretora da escola 

do Brooklyn. Lecionou lá, foi diretora bastante tempo, solteira. Né? Depois ela 

casou e não quis mais ficar como diretora porque era muita pressão, tinha 

muita pressão, muita coisa ela disse: Ah eu não quero ficar como diretora, 

quero ficar só como professora. Ai estava lá como professora e tal e daí nós 

fomos numa, numa, numa praia ai e lá encontramos o diretor administrativo, 

daqui do colégio, no tempo era IAE. E ai ele gostou muito dela por que ela era 

ativa, ela sempre foi muito ativa e, e dai ela puxou o pai dela não puxou a mim 

não. Puxou o pai é ela sabe administrar as coisas o meu filho me puxou. Olha, 

só é bom médico, mas em administração... A filha dele é, a filha dele trabalha 

com ele na clínica, porque ela, ela puxou o vô, puxou o meu marido. Muito boa 

pra administrar é tanto que é ela que administra a clínica. Ela fez é ela teve, 

teve fez um cursinho rápido de medicina do trabalho, ela então cuida disso ai 

que é uma beleza, e administra a clínica toda. Porque ele só sabe ser bom 

médico, é bom médico, não é mau médico não, ele o pessoal gosta dele tem 

bastante clientela, mas acontece que, não sabe administrar. 

V: É e a senhora também não era boa de administração? 

C: Não, não, não eu acho que eu administrei mais ou menos os meus filhos 

né? Acho que isso ai eu administrei bem porque o meu velho só viajava muito 

né? Porque ele sempre foi administrador nunca foi pastor de igreja. Ele era 

administrador. Então ele vivia viajando, é tanto que quando a Marilda nasceu 

ele saiu quando ela tinha 4 dias porque era época de colportagem ele era lá em 

Mato Grosso, ele era diretor de colportagem, ele era diretor de tudo. Entendeu? 

Ai ele saiu com uma turma de estudante pra colportar, pra iniciar na 
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colportagem e saiu quando ela tinha 4 dias eu fiquei no hospital ainda na 

maternidade. Ai ele disse: Olha, falou lá pra, pra obstetra falou assim: Olha à 

senhora segura o que puder essa mulher ai porque tem outra criança em casa, 

mas tem alguém cuidando lá dela. Do outro né? Então fica, fica só com essa ai 

né! Quando ele virou as costas eu falei: olha doutora eu quero sair logo. Nem 

era doutora, eu não sei o que, que ela era falava olha, não chamava doutora, 

ela ficou muito minha amiga. Ficou amiga que só vendo. Depois ela ia lá em 

casa, ela ia me visitar lá. Ai eu falei sobre a igreja pra ela, sobre onde eu 

estudei no colégio interno e tal ela disse: Eu podia por meus filhos num colégio 

assim? Eu digo pode. Ai, quando o meu velho chegou, e eu falei: Olha a 

obstétrica lá do, do hospital da maternidade ela, ela quer mandar os filhos pro 

internato. Aí, o campineiro era bem em Campinas, que era o IASP hoje, o 

UNASP 3, aí mandou pra lá, mandou o filho pra lá. Agora nunca mais eu soube 

se, se converteu a gente nunca mais se comunicou né! 

Viemos pra São Paulo também. Não pra Curitiba de Mato Grosso nós 

fomos pra Curitiba primeiro.  É, é fomos pra Curitiba porque ele era preceptor 

aqui no IAE, quando a gente casou. Ele já era preceptor né? E dai continuou 

sendo preceptor, ele era professor e preceptor. Dai a terra dele chamou né? 

Porque naquele tempo Campo Grande era tudo, era tudo o mesmo estado de 

Cuiabá, agora que dividiu. Era uma coisa só então chamaram pra ser diretor de 

colportagem e era tudo. Lá em Campo Grande então ele viajava muito né? Ai 

eu, eu ficava sozinha em casa tal, mas estava tudo bem então eu acho que ai 

eu administrei mais ou menos os meus filhos.  

Então quando essa dai nasceu o outro era pequenininho é 1 ano e 5 

meses de diferença. Eu tinha dois nenéns, né? Eu disse: olha quando ele saiu, 

quando ele viajou que ele falou pra eu ficar mais lá, eu liguei pro pastor que era 

o presidente eu falei: Olha pastor Durval eu gostaria que o senhor viesse me 

buscar, porque eu tenho um pequeno em casa e eu estou com saudade dele e 

ele está com saudade de mim também. Ele foi lá a uma menina que eu tinha 

levou ele lá pra. É pra me visitar né! Pra visitar a irmãzinha né? Mas ele eu 

disse, mas ele é muito novinho pra estar lá e eu minha filha num podia pegar 

peso a esposa do pastor do presidente que ia levando ele, ela no colo né? Ela 

era gordinha, 4 kg e pouco. Os dois nasceram grandes e são tudo pequeno o 
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Reinaldo é baixinho, pequeno igual o pai dele não era muito alto. Ai ele eu 

chego vem um menininho todo peguei sabe? A esposa do pastor disse: 

Menina!!! Num faz isso que você vai ter...claro que eu tive, virou o meu útero. E 

o médico disse: Olha agora só uma cirurgia. Ou então a senhora procura 

engravidar de novo pra ver, vai ser difícil. Eu falei: Não mais o meu velho ele 

queria só um. Não pastor é, é muito, muito difícil muita família grande é num 

bom, a vida não é fácil. Não, não é não é fácil e depois num é muito é muito 

trabalho a gente tem que ajudar também o marido né. E, e muitos filhos 

atrapalha né. 

Os meus filhos, olha não me deram trabalho pra criar. Nem nessa tal de 

adolescência nem sabia que existia esse negocio de adolescência, num me 

deram trabalho, num deram trabalho nenhum, nenhum. O Reinaldo quando ele 

fez medicina ele meio que balançou na verdade, mas a sorte que ele tinha feito 

3 anos de teologia. Faltava um ano só pra ele terminar. Foi assim, ele foi fazer 

medicina o meu velho queria que ele fizesse direito. Ai ele estudou, uma vez 

ele ficou numa matéria teve que estudar pra segunda época né? Então ele teve 

que sair do colégio do Rio, pra ir estudar em, em Curitiba pelo menos um ano. 

Era um colégio israelita puxava muito e ele era preguiçoso pra estudar. Ai ele 

ficou em inglês e matemática. Mas eles foram muito bons os israelitas deram 

ficha não deram a ultima ficha pra ir pro colégio lá em Curitiba pro internato. Ai 

lá o diretor era o meu cunhado. E tinha o outro cunhado que era de, de 

matemática e a minha irmã era professora de inglês. Fizeram ele estudar. Não 

ai eles fizeram, mas a minha irmã foi muito boa sabe? Minha irmã disse assim: 

Você decorando e falando o pai nosso em inglês eu te dou a nota pra você 

passar. Aahh! Ele decorou que foi uma beleza. Hehe! Decorou que só pra fazer 

a prova por que eu acho que ate hoje acho que não sabe. Hehehe!! E o de 

matemática puxou o tio de matemática, meu cunhado de matemática que é 

esse que faleceu a pouco tempo professor E essa irmã que era mais nova 

professora de inglês. Eles moraram nos Estados Unidos um tempo. Então eles 

parece que 7 anos moraram lá num sei. Eu sei que dai ela deu, ela deu a nota, 

porque ele decorou, e ele apertou, porque ele era bom professor de 

matemática. Porque, ele era fogo o Milton. O Milton Caputo puxava mesmo ele 

disse: Óh! Rapaz nós vamos estudar se você, tá ruim, mas você vai aprender a 
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gostar de matemática. Você tem que aprender a gostar não faça que seja um 

bicho num é um bicho de 7 cabeças matemática que ele falou. Você vai 

aprender muito bem por que num é bicho de 7 cabeças. Você vai fez, botou na 

cabeça dele e nunca mais ele rodou em matemática sempre foi bem. Dali pra 

diante ele fez é num me lembro o curso que ele fez é o intermediário de 

medicina não, não me lembro mais que curso, eu sei que ele nunca mais 

precisou de nada disso. 

E eu então sou feliz por que tenho uma família feliz. Meus filhos são 

muito bons pra mim, muito. É por isso que eu acho que estou, os netos nem se 

fala! 

V: Quantos netos a senhora têm? 

C: 4. É pouco. É por que... quer dizer pra mim eles valem 10. Mas quer dizer 

num, tem vó que tem mais né? A Marilda fez a parte dela 3, mas o meu filho só 

uma menina. Só uma menina. Então é que a minha nora não, não podia ter 

filho. Custou a ter, eles já eram casados acho que quase 5 anos eu acho que 

quando tiveram a primeira filha né. A primeira e a última não, não quiseram 

mais ela, mas ela não passou mal na gravidez. Porque ela tinha um problema 

de, de tireoide e quando ela casou ela disse: Ah! que eu, eu vou deixar o seu 

filho cedo porque eu sofro do coração, eu tenho que por marca passo, não sei 

o que lá. Ai casou e o meu filho examinando sempre uma coisinha ou outra né? 

Ele e não tinha filho ai até que ele descobriu que ela não tinha tireoide, faltava 

os hormônios, não tinha os hormônios, ai ele deu um remédio pra ela lá e ate 

hoje ela tem que tomar esse remédio, ele tem que tomar todo dia.  Ai ela 

engravidou. 

Quando eles estavam num sei se na França, eles tinham viajado ai os 

da Marilda fizeram um jogral, e me falaram, foram falando coisa assim: a vovó 

vai ser outra vez vovó, da tia Liége. Que ela chama Liége né? Da tia Liége, dai 

e do tio Reinaldo. Ah! Ai foi uma festa de novo né? Ai eles chegaram mais a 

minha, a minha nora ela num, num tinha vontade de ter filho muito não. Porque 

ela teve uma mãe que não deu amor pra ela. É duro e ai esses filhos que são 

assim e ela. Quase que eu falei pro meu velho do meu filho quando ele estava, 

quando ele ficou noivo a Liége nos convidou pra almoçar na casa dos pais né? 
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E eles tinham uma empregada os pais a mãe dela tinha uma empregada que 

morava com eles e uma filhinha, a empregada tinha uma filhinha e morava com 

eles, eles eram muito bons assim pros empregados e tal, mas essa aqui (nora) 

tinha que trabalhar mais em casa ajudando a fazer comida tudo né? É tanto 

que ela que fez a comida pra gente, pra nós irmos lá né? Ai a mãe chegou 

falou assim: Olha não tinha respeito nenhum, eu digo se final das contas ela 

estava falando com um médico também ali né? Aí ela disse assim: pena que eu 

vou perder a minha empregada! É duro, eu quase falei assim, filha, é duro 

você, eles estavam namorando há pouco tempo noivaram logo e casaram logo. 

Quase que eu falei: meu filho, não entre nessa não que você vai ter uma sogra 

péssima! Tinha as qualidades boas, mas era uma mulher que não bonava bem, 

porque pra ela falar isso né?  

Depois o primeiro natal deles casados, nós reunimos a família toda, dela 

e a nossa né? É, mas você sabe, foi muito difícil de eu acostumar com uma 

nora. Totalmente outro tipo de educação. Nem ela topava, hoje é como uma 

filha. Porque, mas muito depois que ela teve um filho, depois que cresceu ta-ta-

ta...é que ela começou a ser uma boa nora. Eu não vou dizer que era boa 

sogra, mas eu era calada, não falava nada né?! Quando ela casou, ela tinha 

dor nos pés e pensou que por casar com um médico, que logo ela ia então 

poder fazer aquela serventia. E fez uma cirurgia com um camarada que era 

bem principiante, trabalhava na clínica com meu filho. Eu falei: filha, quando ela 

falou, fica com o seu pezinho doendo, porque você é nova pra passar a mexer 

com teus ossos, não deve mexer com os ossos quando é nova ainda né? Você 

não faça isso. Eu falei Reinaldo: você não vê isso?! Eu falei: eu vejo, mas ela 

não quer, ela quer porque quer operar. E ele sempre fez as vontades dela né? 

Falei: Olha, não sei no que vai dar isso aí, mas eu sei que isso aí não é bom. 

Vai ficar com a dor no pé e vai ficar com o pé feio. Porque vai ficar diferente um 

do outro. Não eu vou operar nos dois ela disse depois eu opero o outro. Aí ela 

operou, puseram tudo errado depois os negócios lá em baixo. Os nervinhos 

né?! Complicado né?! Mexer com osso é complicadíssimo! Botaram tudo 

errado. Esse camarada era principiante. Aí eu falei: eu disse: Quem avisa 

amigo é, está vendo o resultado?! Ainda fomos num ortopedista que era do 

Hospital Adventista, ele não era adventista, mas ele trabalhou muitos anos, ele 



49 
 

morreu trabalhando no Hospital Adventista e o filho dele continua trabalhando. 

Não lembro mais o nome dele. Eu levei, eu fui com ela, fui com ela lá. Fui bom, 

quando ela operou o pé, a mãe dela não veio cuidar dela, eu é que cuidei. Ela 

ficou sem poder andar não sei quanto tempo. Eu ia pra lá passava a roupa pra 

ela, fazia comida, fazia tudo lá né? A mãe dela veio algum dia?! Nunca, nunca 

veio. Aí depois eu disse: olha, agora vamos ver o resultado depois. Aí quando 

estava assim ruim né? Eu levei no Hospital Adventista, eu também fui fazer um 

exame né? Eu sei que, o que, que eu tinha, não sei se eu estava com dor na 

perna, o que era. Não sei o que era eu sei que eu tinha também que ir no 

ortopedista. Aí fui lá com ela. Disse olha: o caso da sua sogra. Ah! era um 

joelho que saiu a cartilagem aqui e estava um toc, toc. Isso não é nada que vai 

criar, a cartilagem vai criar de novo, mas o seu caso é muito sério, o seu pé, 

seu pé está tudo errado! Eu não vou mexer, você vai em outro porque eu não 

vou mexer, nem eu sei fazer nisso aí, botar no lugar, e ninguém vai nunca mais 

botar o lugar, difícil. Você vai procurar um ortopedista que tenha mais 

capacidade que eu, eu num vou mexer nisso aí não. O seu caso de pé e coluna 

é barbaridade, é ruim. A sua sogra não tem nada não, sua sogra não tem nada.  

Eu nunca tive doença nenhuma. Aí ela... num tenho até hoje, graças a 

Deus, num tenho doença nenhuma. A minha doença é velhice e que me bateu 

o medo de andar. Quando eu estava, eu fazia minha caminhada todo dia 

cedinho, eles ainda estavam dormindo. Todo dia eu rodeava essa casa 

todinha, 5, 6 voltas né?! Eu tinha recém feito 90 anos. É eu fiz, porque quando 

eu fiz 90 anos, os filhos fizeram uma festança maravilhosa. Os convites, já 

começaram pelos convites, coisa de louco. A neta e a filha fizeram aquilo, coisa 

tudo com capricho, tudo bonitinho, tudo, tudo bonitinho. Aí eu falei assim: Olha 

está pra 90 anos, se convidaram 450 pessoas ou não sei quantas, porque eu 

tenho muito parentes e muito amigos também né? E a turma a minha turma da 

terceira idade da escola sabatina convidamos todos também, e convidamos, 

ela disse: Mãe, quem a senhora imaginar pode convidar. Então eu fui 

lembrando de um e de outro e convidamos. Mas eu falei assim: filha uma coisa 

eu vou dizer, eu não quero presente. Eu disse: uma velha que vai fazer 90 

anos já tem coisa de mais, eu sempre fui muito simples. Não sei se é porque a 

gente como pastor não tinha condições de ter uma... naquele tempo era difícil 
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minha filha, hoje está mais fácil. Mas depois de todo tipo é diferente, ai a gente 

pode melhorar um a situação nossa né? Mas isso ultimamente, quando os 

filhos casaram né? E essas coisas né? Mas aí eu falei como eu não sou 

ambiciosa, eu estou contente com o que eu tenho, estou muito feliz. Então aí 

eu falei pra ela: filha, falei pras duas, eu não quero presente. Não quero 

mesmo, de coração, não quero! Agora, eu num sei, dinheiro só se for pra eu, o 

que eu vou também, não estou precisando de dinheiro, não está sobrando, 

mas também não preciso. Digo, então vamos fazer o seguinte, a neta falou vó: 

então vamos pedir dinheiro pra turma, eles vão ficar satisfeitos porque também 

pra pessoa que vai pro aniversário é difícil comprar o presente pra pessoa de 

idade. Porque eles não sabem o que vão dar pra uma pessoa de 90 anos né? 

Então a senhora pede dinheiro. Pede dinheiro, as quantias que eles quiserem 

dar, não precisar por o nome, se quiserem por o nome pode por também e tal. 

Aí fizeram um cartãozinho cor de rosa, botaram ali dentro, dizendo: se quisesse 

dar alguma cosia desse em dinheiro à quantia que quisesse dar né? E o 

pessoal dava até, deu bastante, deu 4 mil e pouco. Então, aí eu disse: e agora. 

E a minha neta disse assim: porque que a senhora não da pra uma instituição? 

E eu falei: Anjos da Esperança, da Novo Tempo. Falei: vou dar pro Anjos da 

Esperança. Demos pra Anjos da Esperança, e eles ficaram, nossa! Ficaram 

bobos. Acho que eles... acho que até assim, até ali, bom, tem gente que doa 

bastante né? Porque eu já doo há muitos anos né? Desde que o meu sobrinho, 

o Milton Souza era meu sobrinho, que faleceu ne? Ele fez esse projeto de 

Anjos da Esperança e morreu falando no Anjos da Esperança. Então, eu falei, 

eu gostaria de doar isso pro Anjos da Esperança. E eles ficaram tão 

agradecidos, me telefonaram, mas tinha ver como é que é o negócio, e 

disseram assim: nós queremos fazer uma entrevista com a senhora. Aí eu falei, 

eu falei assim: porque quando eles me ligaram eu tinha levado um tombo. 

Fiz 90 anos no dia 29 de janeiro, dia 2 de fevereiro eu caí ali. Nessa 

área aí que eu passei todo dia em volta da casa. Eu não sei por que, eu digo: 

Deus sabe talvez eu precisasse disso. Eu trupiquei naquela calçadinha ali, e 

tinha uma mesa que ainda está ali, botaram mais pra cá, tinha uma mesinha de 

granito ali. Eu trupiquei e caí na quina da mesinha de granito. Ai, mas eu não 

podia falar, não podia respirar, num podia andar porque quebrou o esterno. 
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Quebrou o esterno. E agora como é que eu vou fazer, se eu não posso levantar 

pra ir lá falar pra filha. Era cedo, eles estavam dormindo, todo mundo dormindo, 

porque eu fazia era cedinho, levantava 6 horas e já ia caminhar. Me fazia um 

bem danado e me aconteceu isso. Eu disse: papai do céu me faz levantar e me 

arrastar até a sala pra telefonar pra minha filha. Porque ir lá eu não tinha 

condição. Me arrastei até aqui com muita dificuldade. Acordei né? Ela logo 

quando eu liguei, ela disse: O que foi mãe? Eu falei: Boa coisa não é pra eu te 

telefonar, mas eu caí e estou aqui terrivelmente com dor, dor, dor que eu não 

estou aguentando. Eu olhei assim pra ver se estava roxo, não estava roxo. Eu 

falei: meu pai, o que foi. Mas não imaginava que tinha quebrado. Eu falei: 

machucou né? Machucou muito, machucou. Ela veio e me levou de pressa aí 

no UNASP, no Pronto Socorro né? Falou: Olha urgente porque ela esta. Eu 

estava gritando de dor. Eu estava: Aí, Aí, Não aguento! Não aguento! Não 

aguento! Ela pegou a cadeirinha, uma cadeirinha de roda lá de pressa e me 

sentou na cadeira e disse: gente, por favor, é urgente a mãe está mal. Eu falei: 

Eu num estou aguentando mais nada gente, por favor, tira essa dor de mim eu 

não sei que é! Vamos fazer uma radiografia, eles falaram. Aí disse: Olha, 

quebrou o esterno, por isso essa dor. E ela vai sofrer muito com essa dor, 

muito tempo, não vai ser já. Aí me puseram lá no soro pra medicar, pra tomar 

medicamento, me botaram lá e depois passaram uma, uma receita pra comprar 

o remédio pra dor, que não adiantou nada. E daí eu fui no geriatra. O geriatra 

eu já trato com ele, não é do convenio meu, não é do convenio, a gente paga 

muito caro ele, mas...aí ele me passou um remédio. Falou a mesma coisa dos 

outros. Falou a mesma coisa dos outros. Falou: esse remédio... Eu mostrei o 

remédio que eles deram pra ele e falou: não, esse remédio, isso aí pelo 

contrário, vai até doer mais. Porque que a senhora não veio logo comigo? 

agora não sei se vai adiantar muito, mas... Eu falei: mas faz pouco tempo, eu 

caí agora, esses dias né? Aí ele me deu um remédio pra aliviar a dor, aliviava 

um pouquinho, mas daqui a pouco vinha tudo de novo. Eu não tinha posição 

pra sentar, não tinha posição pra deitar, num dormia, não dormia dia e noite, eu 

não dormia, só gemendo, era só gemendo, era só chorando. Isso passou dois 

meses assim, forte, forte! Ele falou: a senhora vai ficar uns dois, três meses a 

senhora não espera ver melhora. Vai, isso aí não vai sarar a senhora assim, vai 

aliviar um pouco. O médico geriatra falou. Aí eu falei: tudo bem doutor, tem que 
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aguentar o que é que eu vou fazer né? É um judeu, ele não é adventista. Aí, 

muito bom, muito bom geriatra. Aí eu, bom tudo bem.  

Fiquei com medo de andar daí, quem é que me fazia andar mais? Eu 

digo: eu não quero nem lembrar de andar. Fiquei com medo de andar, mas 

fiquei com medo mesmo, mas ainda fui andando. Com medo, mas estou 

andando ainda, estava andando né? Aí tudo bem, passaram-se os três meses 

a dor ficou aliviadinha, mas não de tudo. Não doía mais assim, estava dolorido, 

mas não doía, não era dor né? Fiquei assim e tudo bem. Depois melhorei, 

comecei a andar direitinho e tudo. Quando foi agora, uns três ou quatro meses, 

acho que menos até. Não, muito menos, uns dois meses eu acho. Aí eu 

estava, há, no banheiro em pé sem nada, eu estava de pé. Aí eu fui pegar uma 

roupa e notei que eu ia cair. Eu procurei segurar na pedra da pia, mas não 

consegui. Aí o que que eu fiz, me joguei pra trás, calculei mais ou menos onde 

eu ia cair, cai entre o bidê e o vaso. Porque se eu caisse com a cabeça na 

pedra, eu ia... aí podia até quebrar a cabeça. Porque eu me joguei. Mas do 

nada, eu num desmaiei, num tive tontura, num tive nada! Só vi que eu ia cair! 

Porque eu tava com a cabeça bem boa. Eu digo: eu vou cair, pois eu vou me 

jogar pra trás, porque aqui pra frente..Num deu, aqui pra frente...eu fui segurar, 

não, eu fui segurar também! Mas fiquei com medo de bater no vidro do box. Eu 

digo: se eu bater no vidro do box, ainda vou me machucar e me joguei pra trás. 

E cuidei pra que não batesse a cabeça e não bateu a cabeça em lugar algum, 

caí entre os dois, mas até se eu coloco o dedo aqui ainda dói. E até hoje assim. 

Aí, mas foi outro sofrimento. Dor também. Aqui, a bolpança minha filha, eu não 

podia sentar!! Muito dolorida, muito dolorida. Bom, aí é que eu peguei o tal do 

medo de andar, até hoje. To fazendo tratamento com a fisioterapeuta. Pra 

perder o medo! 

V: Está funcionando? 

C: Mais ou menos, mas tem dias que eu não quero andar mesmo. Então óh 

(mostra a bengala). Tem dias, então ela ta trabalhando porque ela diz que a 

minha musculatura está ruim. É normal da minha idade também né!? A 

musculatura ela esta trabalhando com isso, com musculatura. Pra fortalcer a 

musculatura. Ela ainda disse que todo o corpo meu ta ruim, a musculatura, 
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toda. Os braços, perna, corpo em geral. Então ela disse que isso também trás 

o medo. Você como psicóloga sabe, isso aí traz um medo. Então, o que é que 

eu faço, não quero andar! É um medo danado de andar.  

         Agora eu não tenho nada de doença né!? Nada, nada... graças à Deus eu 

num tenho diabetes, eu num tenho... a única coisa que eu tenho a muito tempo 

já e eu procurei me tratar e não resolveu é urina solta, eu tenho que estar 

sempre protegida, absorvente né!? Sempre tenho que estar me cuidando. E 

então é isso aí que eu tenho. Outras coisas eu não tenho nada, nada! 

Colesterol bom, pressão boa, controlada, eu tomo o remédio, tomo o remédio, 

mas sempre ta boa. Tem gente que toma o remédio e não adianda. Mas pra 

mim funciona, então não tenho nada, mas agora o medo de andar que ta duro 

de tirar!! 

        Ontem ela veio e no dia que ela me malha muito, eu falo pra ela que ela 

me malha. Ela é fogo minha filha, é peso no pé, é peso no braço, é não sei 

mais o que. Cada exercício que eu fico cansada, cansada! Então antes de hoje 

ela fez um exercício, ela vem terça e quarta, antes de hoje ela fez, veio fazer 

um exercíco que pegava  as cadeiras. Eu sentia até uma tontura sabe!? É 

porque ela pega um negócio que é chato pegar, depois ela pula em baixo. 

Então isso. Ela disse que não foi isso que me deu tontura não. Eu falei: mas 

claro que foi, eu senti lá na hora! Ela disse que foi de um outro exercício. Ela 

disse que foi um outro exercício. Antes, eu já fiz aquele exercício. Lá a senhora 

já tava com a coisa. Mas então agora, esse negócio de lá, ela espicha, eu 

tenho que me espichar. É de pegar um negócio que ta desse lado com essa 

mão e depois... né!? Tudo bem, to fazendo né!? Mas, eu falei pra ela. Aí ontem 

ela chegou aqui pra fazer hoje, não ontem, quarta-feira, é terça e quarta. 

Ontem ela chegou aqui e eu falei: Olha Rafaela eu não vou fazer nada. Ela não 

é adventista. Falei: Não vou fazer nada hoje viu!? Porque? Eu digo: Pão to boa. 

Porque no dia que ela fez exercício brabo de mais, eu desmaiei de noite. Eu 

tive um pequeno desmaio, num dizer que foi...eu estava aqui, eu senti 

escurecer a vista, querendo cair né?  Me segurei aqui. Aí eu disse: bom. Fui 

me segurando ali sem a bengala. Aí, ia caindo aqui, me segurei lá, joguei na 

poltrona. Joguei na poltrona, falei: tem que chamar a Marilda. Eu estava perto 

do telefone né? Aí eu liguei e ela não estava entendendo. Ela disse: a mãe não 
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está bem eu vou lá. Aí ela veio. Isso era de noite, era à noite. Aí eu falei: 

Marilda do céu! E o coração Tum-tum-tum (faz um gesto com as mãos). Eu 

falei: é agora, estou aqui. Eu tive um desmaiozinho, mas eu disse: não estou 

bem, ainda está tudo embaralhado pra mim, meu coração está de mais 

acelerado. Ela disse: vamos ver a pressão mãe. Aí ela foi olhar a pressão, a 

pressão estava igual quando eu fiz exercício. Ela tira pressão antes de fazer e 

depois. Estava normal, estava 14/8. Minha pressão é essa mais ou menos né? 

Então, ela estava 12/8. Às vezes está à pressão bem certinha né? Aí ela falou 

assim: a Marilda, ah mãe, está 14/8 a pressão. Falei: então está boa, é a 

mesma coisa, não é a pressão então, eu não sei o que é que foi. Num sei, eu 

disse. Eu, eu procurei, eu estava procurando a bengala. E nisso que eu estava 

procurando a bengala é que me deu o negócio. Parece que de eu querer firmar 

assim e quando quis. Eu não achei a bengala né? Ai deu esse negócio né? Aí 

eu fiquei. Ela disse... O meu filho né?  

     E eu tinha esquecido um remédio que eu tomo que chama Rivotril. Eu tomo 

a muitos anos, que eu tenho probleminha aqui na cabeça. Foi aí o Reinaldo, 

ele pesquisou pra saber o que é que era. Porque eu estava assim, quando nós 

estávamos vindo de Guarujá, quando subiu a serra, nesse tempo o meu velho 

ainda era vivo, há muito anos já. A netinha que está com 29 anos tinha 5. Me 

deu assim como se eu, saia do carro e fui embora. Tudo rodava ao meu redor 

né? E estava chovendo, o Reinaldo no volante segurava... E a netinha estava 

sentada aqui do meu lado (faz gesto com as mãos), e o meu velho desse lado 

(faz novamente o gesto) né!? Aí o meu velho disse assim: o que é que foi? Eu 

falei: ah, eu estou indo, não se preocupe, eu estou em paz com Deus. Pensei 

que eu ia morrer mesmo, que era uma sensação terrível, terrível. Aí deu outra 

vez. Deu duas vezes no carro. Aí o Reinaldo disse assim: Chegando lá nós 

vamos num hospital né? Pra ver. Eu falei: Não, eu vou pra casa, se por acaso 

acontecer de novo, meu velho me leva né? Eu disse: teu pai me leva e eu. E 

ele foi pesquisar porque que dava isso em mim né? Ele disse. E isso me deu 

muito tempo. Quando eu estava uma vez sentada almoçando com todo mundo 

aqui na Marilda, nesse tempo eu ainda morava, nós morávamos no 

condomínio, não morávamos aqui. Aí, estava comendo, de repente eu saia da 

cadeira, fui pro ar. Parece que você sai e vai pro ar né? Eu disse: Ai me deu o 
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negócio que deu lá na praia! Quando eu vinha da praia me deu igual! 

Chamaram o Reinaldo. Aí o Reinaldo, ele estava pesquisando, até ele 

pesquisar tudo, até ele achar, ele me dava uma injeção, e a injeção me 

ajudava. Aí quando foi um dia ele disse: mãe. Ah, eu fui no outro médico. Um 

médico que era muito meu amigo, ele me deu remédio pra labirintite. Eu acho 

que eu tive um pouco de labirintite também. Aí o Reinaldo falou pra mim: é 

muito forte o remédio pra Labirintite mãe, eu estou querendo trocar esse 

remédio, mas eu vou pesquisar direitinho o que é que a senhora tem. Aí 

pesquisou, pesquisou, pesquisou e aí mandou fazer um eletroencefalograma, 

aí deu que tem um, uma passagem de uma veinha lá, que vez em quando ela 

não passa o oxigênio. Aí eu fiquei, fiquei sem fazer o que. Ele foi olhando, 

olhando, olhando e disse: Rivotril, que vai ajudar. Mas antes disso aí cada vez 

ele vinha e me dava a tal injeção, agora comecei a tomar o Rivotril e ainda 

continuo um pouco com a injeção, até o Rivotril né? É, mas fez efeito e ele 

disse: e isso é pro resto da vida mãe. A senhora não vai poder largar. Eu tentei 

largar. Mas aí começou a dar as tonturas de novo. Falei: não, é melhor não. 

Então o geriatra também falou: A senhora já não pode largar o Rivotril não. A 

senhora não pode parar de tomar e toma as gotas certas todo dia. Então eu 

tomo toda noite, eu tomava duas vezes por dia, mas agora só à noite. Eles 

passaram só pra noite. Então eu estou tomando e estou vivendo né?  

    Quando o meu marido morreu, eu queria morrer também claro. Eu pensava 

bom, eu vou morrer logo também, estou com muita saudade e tal, mas minha 

filha, a velha está ainda há seis anos sem o marido, estou aqui. Aí, é porque eu 

acho é que uma profecia de um médico que eu tratei quando era jovem ainda, 

casada, mas já bem nova. Eu estava fazendo tratamento com a minha irmã 

que sofreu horrivelmente do coração, morreu com 39 anos. Essa que o marido 

não era lá boa gente. Ele era muito bom pra gente, pra nós assim, ele era um 

bom cunhado, mas ele era namorador minha filha, namorador! Ela cansou de 

chegar à mão dela, carta dele, das namoradas. Quando ele viajava, saía pra 

algum lugar, ela já... vai beijar a namorada. Isso que ela via, ela cansou de 

pegar! Morreu triste né? Não, ele pôs doença nela. Doença venérea né? 

V: Ela já tinha problema do coração e as coisas ficaram difíceis. E o que foi que 

o médico disse pra senhora? 
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C: Não, daí o médico falou assim: o que nem no coração da sua irmã, que está 

acabado, ela não vai muito longe. Falou longe dela né?! Ela não vai muito 

longe não, porque ela, o caso dela é muito difícil. Aí, ele disse: mas o seu 

coração é de uma verdadeira mulher, a senhora vai durar muito. A senhora vai 

durar muito porque o seu coração não tem nada, nada de errado, tudo muito 

certinho seu coração. Pequeno, de acordo com o seu tamanho e coração de 

mulher, parece que é um pouco menor que de homem né? Ele disse: então 

você vai durar muito. Olha, morreu minha irmã, morreu o médico e eu ainda 

estou aqui né? A profecia está se cumprindo! 

     Pois é, e o meu marido já morreu. Eu vou no cardiologista, o Dr. Edilson. Eu 

vou no Dr. Edilson, ele diz: o seu coração está melhor que o meu. Eu vou no 

geriatra, ele diz: olha está melhor que eu! Vou em num sei mais quem, está 

melhor que eu! O meu filho disso: a senhora vai viver uns 120 anos com essa 

saúde, a senhora não tem nada. Eu falei: ah, não fale besteira, eu num quero, 

eu quero viver 120 anos lá no céu. Mas aqui não. Não, eu penso assim, eu não 

tenho vontade de dar trabalho pra filho nenhum.  

    Eu queria que eu morresse assim como o meu velho morreu. Deu trabalho 

um pouquinho só, 2 anos ele ficou com Alzheimer leve, não era um 

Alzheimer...de vez em quanto vinha o raciocínio né? De vez em quando ele 

tinha... Até a gente estava fazendo um tratamento nele e ele estava bem 

melhor. Já estava voltando mais o raciocínio né?  Mas é, teve um pouquinho 

daquele negócio de tremer. Mas tudo pouco também, não foi coisa assim. 2 

anos eles ficou assim e a gente estava tratando dele com uma como é que 

chama? É, ela, ela incentivava a lembrar as coisas. 

V: Neuropsicóloga? 

C: É, deve ser. Ela dava pra ele figuras. Ele tinha que decorar aquelas figuras. 

Então ele era muito inteligente, e o que, que ele fazia?! Quando ele não sabia, 

ele fazia uma colinha (risos) Ele fazia uma cola. Eu lembro, por exemplo: 

morango, ele não acertava a fruta, então estava o morango lá e ele nunca 

sabia. Aí ele, o avião também, o helicóptero, ela deu também, ele num 

decorou. Aí ele, ele pediu pra Marilda: Olha você me dá um aí de avião e 
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helicóptero e põe o nome em baixo e o morango, porque esses danados eu 

não acerto! (risos) Ele disse: esses danados eu não estou acertando. 

     Aí quando foi uma sexta feira, e estava muito... eu ia todo dia com ele. Mas 

numa sexta- feira eu estava num resfriado! Eu falei: filho, hoje eu não vou com 

você viu? Eu falei: porque eu estou muito resfriada, eu acho que eu estava até 

meio febril e não fui com ele. Aí chegou todo contente. Falou: oh! já passe de 

estágio, aquilo lá já passou, já sei tudo, já me deu mais uma, me mostrou. Isso 

sexta-feira, sábado eu também não fui à igreja porque eu estava resfriada 

ainda né. Ele foi com a Marilda, aí chegou lá com a Marilda, foi na classe da 

Marilda da escola sabatina. E o pessoal disse: Ai que bonitinho, a filha com o 

pai, tatata... e tal. Isso era sábado né? Aí ele, ele... veio pra casa sábado, 

estava bonzinho, conversou. falou: Estava tão boa à escola sabatina e tal, 

estava muito bom e contando pra mim do culto. Aí depois a Marilda, lá quando 

falaram, ai Marilda disse: Pois é, nós não somos tão novos, o Osni e eu temos 

os nossos quatro velhinhos ainda conosco, não sabendo ela que domingo, ela 

não teria mais, isso ela falou sábado. Aí sábado, ele disse assim: olha eu 

gostaria tanto de ver a... olha o sofrimento que eu passei com ele! Eu gostaria 

tanto de ver os pais do Osni! Eu vou pedir pra ele aí, vou pedir pra Marilda: 

Marilda, eu quero ver os pais do Osni. E a Marilda e o Osni tinha uma reunião 

desse de negócio de encontro de casais. Aí falou: pai, eu acho que não vai dar. 

Mas eu queria tanto falar com eles hoje! Parece que estava despedindo né? Aí 

ela, ele disse. Aí o Osni falou: vamos levar depois a gente avisa que a gente 

vai chegar um pouquinho mais tarde, mas nós vamos à reunião também. Aí 

eles foram e levaram ele lá, ficou lá, conversou um pouco com os velhinhos lá 

também né? O velho está com 96 anos, o pai do Osni. Aí eu falei assim: olha, 

eles vão sair. Ele disse: não, não tem importância, eu fico bem aqui com você, 

vamos ficar olhando televisão, disse ele. Eu falei: está bom. Ele disse: a gente 

espera, não vão demorar muito e a gente espera por ele. Isso é ele né? Aí eu 

disse: está bom. Era cedo mesmo quando eles foram. Eles foram umas 5hrs ou 

6hrs e logo eles voltaram. Mas acontece que ele, depois ele falou: sabe, já era 

sintoma de alguma coisa, mas eu nem imaginei né? Ele falou assim: acho que 

não vou esperar estou cansado. Nunca falou essa palavra, cansado, nunca 

tinha escutado da boa do meu velho, nunca. Ele podia trabalhar como 
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trabalhasse e ele não estava cansado. Falei, falei, aí e disse: ah, ele está 

cansado, e foi dormir né? Aí eu falei: mas ele falar que está cansado? Eu fiquei 

assim até admirada né?! Dele falar cansado né? Eu falei: é porque está mesmo 

né? Mas, não sabia que era o começo do treco né?  

    Aí quando foi de manhã. Ele deitou, eu também fui deitar e não demorou 

muito, eu fui deitar também. E ele todo dia, toda noite, 3h da madrugada, ele ia 

no banheiro, isso era todo dia. E nós tínhamos cama separada, no mesmo 

quarto, mas eu separei porque ele gostava muito de rede, e na cama de casal 

ele quando estava frio, ele estava dormindo na cama de casal, se esquentar 

um pouquinho lá na cama, ele vinha pra rede e eu não dormia, ele chegava, 

roncava de novo e eu acordada, porque eu não dormia, acordava e me 

despertava, porque toda hora assim que ele fazia, pra lá e pra cá, pra lá e pra 

cá. Aí eu falei pra ele: Escuta bem, eu acho que nós temos que ter em cama 

separada, porque pelo menos você... ah, e outra, no dia que estava muito frio, 

ele me deixava sem coberta, ele puxava a coberta e eu ficava sem a coberta 

(risos) não estava funcionando. Ele não gostava de lençol de baixo do cobertor, 

ele do cobertor puro, eu não gostava. Então, mas eu era besta, eu tinha um 

monte de lençol de solteiro, em vez de eu por do meu lado o de solteiro, eu 

peguei e cortei um de casal (risos) Eu digo, mas tudo desespero, porque olha, 

era desespero. Bom...aí eu estava na minha cama e eu disse. Ai ele.. aí eu 

olhei pro lado dele, na hora dele acordar pra ir no banheiro né? Aí ele estava 

com o pezinho, pendurado pra baixo. Eu digo: já vai levantar pra ir no banheiro. 

Não dei à mínima, virei e dormi de novo. Aí ele levantava sempre mais cedo 

que eu, já vinha pra cozinha, preparava o café, ele me ajudava muito em casa. 

Aí de manhã 6 horas ele estava com mesmo pé ali, eu digo: já está levantando. 

Não dei bola também, vesti a minha, me arrumei, Fiquei mais um pouco na 

cama e aí depois me deu um, um estalo: Esse camarada não está levantando 

coisa nenhum, aconteceu alguma coisa. Eu já pensei logo num AVC né?  É, no 

duro, AVC, isso aí é AVC no duro. Aí eu já fiquei desesperada. 

     Nesse dia estava todo mundo aqui, os netos todos em casa, todos os três, a 

casada estava com o marido, estava todos eles né? Falei: aí meu pai. Chamei 

o Reinaldo: Reinaldo teu pai está com AVC eu acho, porque quando eu fui ver 

aí eu tirei a perna dele assim, botei pra cima aquela perna e pequei a outra, 
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pom, peguei p braço, pom. Falei: pronto. Chamei o Reinaldo. E ele ainda falou, 

mas ele não tinha perdido o juízo ainda, a cabecinha estava boa. E ele falou 

assim. Porque ele usava aparelho... Tirava a noite e eu punha, eu que tirava, 

eu que colocava né!? Aí ele falou assim: você vai por? Eu falei: vou. Aí chamei 

os netos, chamei o filho, o filho, não tinha chegado ainda, os netos lá e eu 

chorando, chorando, chorando. Ele estava de pijaminha, esse pijama que 

estava aí (mostra foto). Acho que era esse, não era outro. Esse também é 

fechado, ele não gostava de pijama aberto. Aí eu falei assim. Eu falei: Vamos 

tirar... cortar porque num. Pra poder tirar. Ele estava todo sujo, todo né? Vamos 

tirar. Cortei, cortei o pijama e eu chorando né? Eu ia, eu pegava toalha pra 

limpar né? Colocava a toalha na água quente, limpamos tudo. Os netos tudo 

me ajudando, tudo. Uma neta que está em casa ainda, a solteira, conversando 

com ele e ele contando piada ainda, jogando piada. Eu disse. Perguntou se ele 

estava com fome, ele disse: Está com fome mata um homem e come. Minha 

neta falou isso. Falou: vô, o senhor está com fome? Ele disse: mata um homem 

e come.  Ainda brincando ali com a neta. Aí o Reinaldo chegou e ele disse 

assim: Vão me levar pra passear? Botou na maca e pra botar na ambulância. O 

Reinaldo veio com a ambulância. Aí disseram assim: Olha, leva o seu pai. Essa 

ambulância é da SAMU. Disse: o pai do Dr. Reinaldo pode levar num, onde ele 

ficar. Porque eles tem um limite né? Mas pode levar aonde for. Eles já eram 

conhecidos do Reinaldo. Ai levaram...ainda foi brincando dizendo vou passear 

e tal foi brincando com o filho né? Ai eu fiquei em casa. eu não fui, mas a Cíntia 

foi a Marilda eu acho que foi. Eu fiquei com a outra neta casada e com a minha 

nora. Mas naquela esperança de que ele ficava bom né? Ai o Reinaldo ligou 

pra nós, disse: Vem urgente que ele vai entrar em coma hoje ainda, já está 

quase entrando vocês vem rápido e eu queria que, ai eu ainda fui atrás de um 

pastor pra ungi-lo. Ai o pastor foi né eu digo: Vamos ungir né? Aí cheguei lá ele 

já estava assim ele me conheceu ainda, eu falei com ele assim: Bem, você foi 

um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo avô e um ótimo filho também você 

foi. Sempre foi muito bom pra mãe. Agora, você não está bem eu falei, mas 

você é muito bom, você é legal...ele apertou com a mão por que fala ele já num 

estava mais, não dava mais pra falar. Ai quando eu falei pra ele, eu falei todo o 

Salmo 23 e falei aquele quando o Paulo falou: “Combati o bom combate”. Você 

foi um bom combatente, você combateu muito. Porque ele era muito 
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trabalhador, muito hospitaleiro, muito bom pra todo mundo uma pessoa vinha lá 

do norte com problema ele já arranjava trabalho já...Ai foi embora, e ele ainda 

entendeu que uma lagrima saiu assim sabe? Ainda entendeu o que eu falei pra 

ele eu digo: Você combateu o bom combate, mas não sei como Deus quer que 

aconteça com você né? Vai deixar muita saudade...apertou com a mão. Dai 

quiseram entubá-lo meu filho não queria. Pra não sofrer mais né? Mas disse 

que é uma morte mais tranquila, que eles costumam no Hospital Adventista 

fazer isso. Então fizeram entubaram, e ele só foi pra sofrer porque olha pra 

gente sofrer e ele né? Porque a gente sofria a gente estava naquela 

expectativa será que vai sarar? Mas o médico já tinha falado (faz sinal de 

negativo com a mão): Olha a hemorragia foi total, total das piores que tem 

porque quando não é tão ruim a gente ainda faz num sei o que lá se é punção 

ou sei lá o que é, e tira, mas o dele não dá ele já derramou tudo está tudo 

tomado não tem mais jeito. 

Ai eu fiquei na viuvez, triste, triste mesmo, mas estou aqui ainda ate 

hoje. O porquê Senhor? Eu pergunto. Muita saudade, muita, muita, muita 

(choro)...num tem um dia que eu não lembre dele. A sorte que eu tenho os 

netos, como eu já falei uma família feliz. Olha a nora é uma filha pra mim, o 

genro então nem se fala, é um filho mesmo. A nora também, que era no 

começo aquela coisa estranha, mas hoje muito, muito, muito boa pra mim. De 

vez em quando eu vou pra lá, quando a Marilda viaja eu vou pra casa deles, eu 

fico lá com eles, e eles são muito legais pra mim. Ela então, não sabe o que 

faz. Eu num, não me deixa fazer nada lá digo: Não me deixa fazer alguma 

coisinha pelo menos. Não, não. Nada, nada. Ela lembra dos meus remédios 

não esquece de um, e água pra beber. Então ela é muito boa pra mim né? 

Então eu acho que eu tenho a família, meus netos não sabem o que fazem. 

Paparicam demais. É isso, essa é minha história. 

 

 

 

 



61 
 

Entrevista Dr. Belisário 

 

Bom, eu sou Belisário Marques, sou psicólogo, clinico, já estudei vários, 

varias coisas, fiz educação física, fiz filosofia pura, educação física na USP, 

filosofia pura na PUC, e depois fiz o doutorado e mestrado nos Estados Unidos 

na Universidade de Maryland e depois revalidei na USP. Trabalho atualmente 

como psicólogo clinico e o meu histórico é um pouco complicado porque vivi 

numa fazenda e depois minha mãe morreu, aos 7 anos, daí eu fiquei 

perambulando pela vida, porque meu pai casou dois meses depois, separou os 

filhos, na realidade em menos de seis meses acho que não tinha nenhum dos 

filhos com ele, a não ser eu. Aí, a madrasta não era lá das mais 

recomendáveis, era muito mais nova do que ele, ela tinha vinte e poucos anos, 

ele tinha 47, 48 anos, apesar de ele esconder quantos anos tinha de fato. Ele 

acabou vendendo a fazenda, porque ele tinha ao mesmo tempo fazenda e 

mercearia ou venda, lá como era chamado em Minas. Sou de Minas, perto de 

Divinópolis, ai nós mudamos pra perto de Betim, que era onde era outra 

fazenda, aí vendeu esta fazenda assim que minha mãe morreu e nós mudamos 

pra Belo Horizonte. Como nós ficamos sem dinheiro, porque ele vendeu a 

fazenda com data retroativa pra não distribuir a herança, aí nós ficamos lá em 

Belo Horizonte e nessa época eu trabalhava como vendedor de banana, 

vendedor de laranja na rua e era uma fase um pouco difícil.  

Eu me lembro de que houve um período também que queriam que eu fosse 

ser mordomo de uma família muito rica e me levaram pra lá, pra eu aprender a 

ser mordomo e foi um dos lugares que me fez muito mal, porque a brincadeira 

de domingo era eles pegarem na geladeira na hora do almoço, e naquela 

época a geladeira às vezes dava choque, então eles seguravam a maçaneta lá 

da geladeira, e faziam uma corrente e me seguravam no fim e o choque 

chegava em mim e aquilo me desesperava né, mas durou pouco tempo, 

porque era na época da guerra e não tinha leite e eles tinham fazenda e o leite 

vinha da fazenda pra eles e eu que buscava o leite no outro bairro, o bairro que 

eu morava nessa época chamava São Paulo, e que na Rua São Paulo perto do 

mercado era um bairro fino e eu buscava numa outra região chamada Floresta 
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e uma vez voltando de lá eu cai porque estava chovendo e escorreguei numa 

casca de banana, numa descida, o fato é que eu cai e a lata escapou e desceu 

morro abaixo e o leite derramou todo. Aí foi o meu fim, me mandaram embora, 

aí acabou minha vida de... (risos) de mordomo 

V. Senhor tinha que idade nessa época?  

Ah, devia ser... Isso aí é muito difícil dizer pra você, mas não vai dar por 9, 10 

anos e tanto. Aí acabou minha vida de mordomo e eu fui trabalhar de mascate 

enfrente o mercado, que era um parente que tinha lá uma barraca que se 

vendia um monte de bugigangas e então trabalhei lá com ele um pouco de 

tempo. Aí depois acharam a conclusão de que tinha muitas barracas lá, 

bastante rico e tinha uma chácara perto de Belo Horizonte, então ele mandou 

um irmão mais velho e eu cuidar da chácara ou fica lá tomando conta da 

chácara, vigiando a chácara. Mas meu irmão era meio complicado e eu não sei 

se ele provocou a molecada da região, e o fato é que uma noite a molecada, foi 

pra lá e na época das laranjas e pegaram todas as laranjas e jogavam na casa 

e nós tínhamos um revolver, então eu abri a porta e dei um tiro de qualquer 

maneira lá, me queimei toda a mão (risos), porque eu não sabia, devia ter o 

que,10 pra 11 anos.  

Aí depois eu fui trabalhar com outro, com outro dono da primeira mulher do 

meu pai, porque ele foi casado quatro vezes, eu sou da segunda mulher. A 

minha mãe era viúva e ele também era viúvo e ele tinha 6 filhos e ela tinha 2, ai 

tiveram mais 6, que fomos nós. Então fui trabalhar com esse irmão da primeira 

mulher, quando eu, que tinha uma quitanda no bairro chamado Santa Tereza, 

na Rua Amarro de nº 51, ainda me lembro até hoje, era uma vida não muito 

fácil, porque ele morava na casa do sogro e eu também morava lá e ele era 

muito bruto e a gente levantava sempre às 4 horas da madrugada pra ir buscar 

as verduras, pra vender na venda lá, na uma frutaria né, lá chama frutaria... 

Então 4hrs quando ele me chamava, ele já, ele era muito bruto esse cara ai, 

então ele já me chamava assim de uma forma bem brusca, bem ruim. Aí eu 

pegava um carrinho, puxava o carrinho até o mercado, chegava lá no mercado, 

ele comprava as frutas e etc, e bananas, tudo que era fruta, verduras, punha no 

carrinho, levava uns balaios com ele no bonde e eu ia puxando o carrinho do 
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mercado, lá no centro até o bairro Santa Tereza. O carrinho às vezes era mais 

pesado do que eu e tinha um morro lá pra subir, se não me falha a memória a 

rua chamava Assis Chateaubriand, e logo depois do parque, tem um parque lá 

no centro da cidade, logo depois do parque, vinha essa subida, pra ir pra esse 

bairro lá de Santa Tereza. Aí muitas vezes o carrinho me puxava de volta, até 

que eu descobri que se eu fosse em vez de uma linha reta, num alinha 

inclinada né, então eu ia fazendo zigue zague com o carrinho, porque se ele 

voltava, ele voltava só ate o meio fio, e às vezes muitas pessoas ficavam com 

dó de mim e me ajudavam a subir o raio do morro. Deve ter o que uns 50, 70 

metros o morro assim. Que depois eu voltei lá pra ver né. (risos) Fazer lá, o 

mesmo percurso que eu fazia.  

Aí, a gente, então eu ia lá num bairro, ele morava num bairro chamado, 

acho que era Renascença se eu não me engano, lá da floresta no fim da 

floresta numa Rua Jacuí, que, eu saia de lá, ia pro mercado do mercado pra 

Santa Tereza. Aí depois a hora que eu chegava com o carrinho, atendia um 

pouco as pessoas, pra vender as frutas e as verduras que o pessoal comprava 

pro almoço, aí depois por volta de 10:30 hrs, eu sai de Santa Tereza e ia para, 

para Floresta pra buscar a comida, o almoço dele né. Porque ele não ia, ele 

preferia que eu tinha que ir lá buscar. O fato é que esses percursos devem dar 

talvez ai uns 8km mais ou menos que eu fazia diariamente. Pra, até buscar o 

almoço né.  

Aí depois de lá, ai uma vez aconteceu uma coisa muito triste, porque ele 

tinha um cunhado dele que trabalhava também nessa mercearia, nessa venda, 

nesse, nessa frutaria. Mas esse cunhado dele só vinha assim à hora que queria 

né. Trabalhava assim mais folgadamente. Só que ele pegava dinheiro, ele 

roubava dinheiro da gaveta, naquela época não tinha registradora e nem muito 

menos contador né. (risos) Então né, e ai óbvio, a culpa caia em cima de mim, 

mas eu tinha certeza que eu não pegava né, mas eles achavam que eu que 

pegava, eles me perturbavam com isso. Aí eu não sei também, por uma 

iluminação, eu resolvi pegar como que o dinheiro sumia né, claro que eu sabia 

que era o cara, mas não podia provar né. Aí eu peguei um dia, tive uma ideia 

de marcar as notas e tomar a nota do número de cada nota. O cara não tinha 

chegado ainda, ai na hora que o meu irmão saiu pro almoço, nessa altura ele já 
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tinha mudado pra perto lá da quitanda, na hora que ele saiu pro almoço né, às 

notas estavam todas numeradas e todas marcadas com a tinta verde ou 

vermelha não sei, e eu vi a hora que ele encostou na gaveta, assim de costa 

pra gaveta e de frente pra venda e vê a hora que ele pôs a mão lá atrás e tirou 

a nota né, ai depois que ele tirou eu fui lá e contei e vi a nota que tava faltando. 

Aí é claro, meu irmão chegou e eu falei pra ele, olha o cara que roubo, não fui 

eu que roubei, ele ta com a nota tal, de tantos mil reis, naquela época né. 

Então ele pego e não acredito nisso e eu falei: mete à mão no bolso dele que 

você vai achar a nota, ai ele meteu a mão no bolso dele e achou a nota. Aí 

bom, aí quem levou a pior fui eu, porque ele era irmão da mulher dele né, e eu 

fui mandado embora.  

Mas ai tinha outro irmão, nessa época também da primeira mulher, 

chamava José, essa da quitanda era Antonio. O José era o mais velho de 

todos, ai esse era um cara muito bom. Ele tinha um armazém na Avenida Dom 

Pedro II, enfrente a outra rua chamada Dalva, perto da Rua Cambuquira mais 

ou menos, acho que eram isso os nomes.  Aí na esquina lá, tinha lá aquela 

venda ai eu fui trabalhar com ele, aí era bom. La no outro também eu dormia 

dentro da quitanda né. 

Aí lá no outro eu passei a dormir dentro da venda, mas só que era muito 

perigoso, porque era num lugar meio isolado. Trabalhei lá com ele um tempo, e 

ai morava com ele, comia na casa dele, claro nesses casos todos você sempre 

comia recebendo a comida pela janela, você não entrava dentro pra pegar o 

almoço né, e já dormia fora, então né jantava fora. Porque não dava pra entra 

dentro de casa, porque andava descalço e se você pisasse no chão, era um 

chão, geralmente de cimento com um negócio lá que chamava vermelhão, eu 

acho, sei lá o que que era que ficava no chão, então se você pisava ficava o 

sinal do pé, porque o pé sua no cimento ali, as mulheres eram meio neuróticas 

com limpeza, ou se era porque era eu também não sei né. Então eu recebia a 

comida, assim pela janela lá né. Então trabalhei, mas ai quando o meu irmão 

achou que tava meio perigoso eu fica dormindo dentro do armazém, e também 

porque um tio dele não tinha onde dormi, precisava dormi, ai me tiraram de 

dentro do armazém pra dormi na casa dele, mas a mulher dele não queria que 

eu dormia na sala, e toda noite eu ficava esperando até ele dar ordem pra 
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entrar pra dormir né. E ai eu ficava ouvindo convencendo ela de deixar que 

aquela seria a ultima noite. Então eu devo ter dormido lá alguns meses e toda 

noite era a ultima noite, ele prometia (risos) pra ela toda noite. Mas ele era 

muito bom, ele era um cara que me ajudou muito na vida. Aí ele vejo ele mais 

como um pai, como uma pessoa que eu tenho toda a gratidão, do que meu pai 

né. Meu pai foi muito cruel, muito mal, muito covarde.  

Aí uma vez, eu tava abrindo né, porque trabalhava todos os dias, não tinha 

dia, eram sete dias por semana, de madrugada, de manha, à noite né. E às 

vezes eu parava pra brincar um pouco quando ia fazer entregas de 

mercadorias e uma vez meu pai me viu né fazendo, mas eu não trabalhava pra 

ele, não tinha nada a ver comigo, mas ele me pegou lá e me deu uma surra, 

porque eu tava jogando bolinha de gude e quase me matou, ai eu já devia ter 

unas 11 anos ou 12 anos, ai ele não me matou porque minha madrasta não 

deixou né, porque ela viu que ele tava louco né, e ele era pirado mesmo, ele 

era muito mal, muito covarde, eu vejo mais como covarde. Mas num momento 

que ele me bateu tanto que num determinado momento se ele tivesse matado 

ou não, eu já tinha passado do ponto, porque eu já tava todo ferido né, tanto 

assim que depois que ele me bateu ela me deu um banho de salmoura, foi uma 

catástrofe total aquilo ali.  

Aí eu fiquei com tanta raiva, que eu peguei e voltei pra onde eu tava 

jogando bolinha, e fiquei jogando até os moleque aguentar joga, ai depois de 

um certo tempo eu pagava pra eles, porque eles tavam morrendo de sono, eu 

devo ter ficado, naquela época era muito tarde, eu devo ter ficado lá ate umas 

dez horas da noite. Mas a partir dali eu também nunca mais consegui olhar pro 

meu pai e acho que ele também não olhava pra mim muito com... Acho que a 

coisa ficou...Depois eu acabei perdoando ele com um esforço agora já mais 

adulto né, mas eu tinha muita raiva dele, não tinha prazer nenhum. Ia lá visita-

lo, porque tinha vindo pra São Paulo depois, ia lá visita-lo, mas não conseguia 

ficar mais que meia hora, quando passava por lá, não comia na casa dele, não 

bebia nada.  

Então foi muito, uma situação muito complicada nessa época, ai trabalhei 

esse tempo com esse irmão ai depois um outro irmão tava meio na miséria, 
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abriu uma outra venda, ai pediram pra eu dormi dentro dessa venda, ai eu ia 

dormi lá. Aí uma noite eu acordei, os caras estavam cerrando uma grade, que 

dava entrada na venda. Aí eu falei: “puxa, como é que eu vou fazer agora?” 

Fiquei apavorado, já tinha muito medo mesmo né, por uma série de outras 

razões. Então eu peguei e falei “bom”, aí eu dei um ponta pé no balcão, pra 

fazer barulho e falei assim: “pega o revolver, pega o revolver.” Também não sei 

de onde eu tirava essas besteiras, eu acho que eu lia muito gibi. (risos). Então, 

aí os caras correram, quando fomos lá de manha ver, claro não dormi mais a 

noite, e também acendi as luzes lá de fora, então no dia seguinte fomos lá ver, 

a, só faltava um pouquinho pro raiar da grade sair. Mas aí não me deixaram 

mais dormi lá, ai eu passei a dormi num galinheiro né. 

 Aí nisso nós mudamos a venda da Dom Pedro II, para uma rua chamada 

Três Pontas, acho que era novecentos e qualquer coisa, esquina com a Rua 

Manga. Era num lugar um pouco melhor, lá eu passei a dormir por pouco 

tempo dentro dessa venda, outra venda dessa do Zé de novo, irmão José e aí, 

daí depois esse tio dele, novamente entrou em miséria ai foi dormir na venda, 

dormia lá dentro da venda e eu passei a dormir num galinheiro que tinha no 

fundo da casa, onde o Zé morava ta. E ai eu passei uns quatro anos mais ou 

menos. 

 Aí uma vez, tudo eu estava com 15 anos e meio, eu trabalhando sempre ali 

né, nesse lugar chamado, Carlos Prates lá em cima na Rua Manga com Três 

pontas. La foi uns quatros anos, aí depois, um dia vindo da casa do meu irmão, 

vindo pra almoçar, na casa onde ele morava inicialmente que tinha o galinheiro, 

um outro irmão que veio de São Paulo que estudava, que chamava João, veio 

casado, não tinha onde ficar, aí meu irmão José mudou pra uma outra casinha 

no mesmo quintal, digamos assim né, apenas uns metros de distancia, 

digamos assim uns 50 metros de distancia, o outro barracão não era casa né, 

porque eram pessoas pobres. Eu entrava pela casa do João, pra chegar à casa 

do Zé, tinha duas entradas pra casa do Zé, ou pela Rua Três Pontas ou pela 

Rua Padre Ostaquio se eu não me engano. Então, mas pra vir da venda era 

mais fácil entrar pela Três Pontas que passava por dentro da casa, do quintal  

do João. Ai num sábado eu passei lá e vi uns rapazes almoçando bem vestidos 

a mesa e eu tava mal vestido, roupa né, descalço sempre, roupa vagabunda, 
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porque eu ganhava comida e ganhava assim uma base de 50 reais por mês né 

que era o dinheiro que eles me davam. Aí eu vi aqueles rapazes lá bem 

vestidos de gravatas, conversando, comendo a mesa, coisa que eu nunca 

tinha, fazia porque. Eu comia minha comida geralmente era numa lata de 

marmelar, não sei se, era uma lata compridinha assim. Então era posta a ali a 

comida, a comida ali e pronto e voltava, não tinha sobremesa e às vezes eu 

trazia sobremesas finas, pêssegos, coisas enlatadas de sobremesa, mas eu 

não comia, mas ai a venda tava lá a minha disposição, tinha lá muito canudo, 

muito pé de moleque então eu chegava lá eu descontava... O que eu não 

comia em casa né. Aí depois, mas a mulher do José, nenhuma das duas 

gostavam de mim porque eu por causa do irmão delas, a mulher do Antonio e a 

mulher do João eram irmãs, então o cara que roubou era irmão das duas. 

Então eu tava ferrado com todo mundo ali né. Então não gostava de mim, não, 

me maltratavam muito, mas eu ignorava né, não tinha o que fazer ta.  

Aí quando eu vi aqueles caras lá bem vestidos comendo a mesa eu 

perguntei de onde eles eram, aí o João, a gente já era muito falante, malandro, 

então me falou que eles eram Adventistas e que estudavam num colégio 

Adventista e estavam lá trabalhando durante as férias vendendo livros, para 

estudar. Então aquilo me...Falei “puxa vida né, se eles são pobres e estão 

estudando e da pra vender livro”, então aquilo me deu uma ideia. Aí eu fiquei 

sabendo que já tinha um outro irmão da primeira mulher também que estudava 

e fazia teologia, no curso teológico no Colégio Adventista aqui em São Paulo.  

Aí eu pensei em vir pra cá e trouxe outro irmão que já tinha vindo aqui, mas 

que não tinha dado certo ele não era muito inteligente, era muito inteligente 

mas não gostava de estudar, então acabou não passando. Você tinha que 

fazer naquela época um exame chamado exame de admissão pra entrar no 

ginásio e depois continuar os estudos ele não passou, voltou eu trouxe ele 

comigo de volta, porque eu era muito novo. A essa altura esses 50 reais me 

rendia, eu não gastava né, então eu acabava economizando, eu vim com esse 

dinheiro pra São Paulo e paguei pra ele.  

Cheguei aqui e o meu irmão que fazia teologia, quando me viu ficou 

horrorizado, falou pra mim o que eu tinha vindo fazer aqui, se eu tinha vindo 
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provocar um escândalo pra ele né, porque eu era considerado um mau 

elemento, porque eu fumava. Não tinha o que fazer aprendi a fumar né. Mas 

também não fazia mais nada né, não tinha terror, a única coisa que eu tinha 

era fumava, então como eu fumava eu não prestava, e jogava bolinha de gude 

de vez em quando também então. Aí por esses dois vícios (risos) eu era mal 

visto como delinquente, como mau elemento.  

Aí fomos procurar um jeito de ficar no colégio, o diretor era o ultimo dia dele 

ele não tava com muito bom espírito, ele achou que já foi muito atrevido de vir 

sem ter chamado, sem nada assim, sem ter vaga e não quis fazer nada, aí meu 

irmão nesse sentido foi bom, chamava Olindo era o mais novo dos irmãos mais 

velhos que eram seis mais duas mulheres e esse era o quarto homem. Então 

ele falou: “bom já que você ta ai então” o outro irmão voltou não quis ficar, ele 

falou “já que você ta ai então espera uns dois ou três dias que esse camarada 

vai, esse diretor vai sair, já saiu amanha não vai tai ai, o outro vai assumir 

amanha, quem sabe você tem sorte.” Aí no dia seguinte eu fiquei lá, quando foi 

no terceiro dia, esse diretor assumiu e no dia seguinte tinha uma reunião que 

eles chamavam lá de reunião de capela pra todos os alunos e eu ia assistir, eu 

tava lá assistindo e o diretor apareceu desesperado, procurando o que eles 

chamavam de irmão do Olinto, que o Olinto era conhecido né, que ele tava 

precisando de alguém pra trabalhar na cozinha imediatamente. Então dali 

mesmo eu já fui direto com a roupa que tinha direto pra cozinha, pra lavar 

panela.  

Ai entrei pro colégio, gostei, fiquei trabalhando lá um tempo, mas tinha 

muita mulher, nossa me enchia muito a paciência e também muito trabalho 

diferente, muito frio, porque isso ai já estávamos em maio, não espera, é por ai 

abril ou maio, então muito frio pra mim porque Belo Horizonte era mais quente. 

Então eu trabalhava com as panelas muito quentes, lavando panela na água 

quente, aquele calor lá na cozinha e tinha que buscar lenha pra por no fogo, 

porque naquela época era fogo a lenha, então aquilo me, acabei pegando um 

resfriado, depois de quatro dias, fiquei muito mal de resfriado. Aí e também 

porque as meninas me enchiam muito, porque vinham conversar e a dona da 

cozinha a chefe me dava bronca como se eu... Eu ficava transtornado, eu 

nunca tinha visto tanta mulher junto lá, que as meninas tinham que trabalhar, 
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quem estudava no colégio tinha que fazer duas horas de trabalho educativo, 

então era aquela, zuera lá dentro e aquilo me deixava transtornado, eu era 

muito inseguro, muito tímido, muito alto, muito magro, me sentia muito mal, 

muito rejeitado em tudo quanto é lugar, aquilo pra mim foi um transtorno total. 

V. Que idade, mais ou menos? 

Quinze anos e meio. Logo que chego é. Porque eu cheguei e já comecei a 

trabalhar. Porque quando eu vi os caras eu quis vir imediatamente pra cá, 

compreendeu ou não? 

V. Aham. 

Eles devem ter estado por lá em dezembro, abril eu já tava aqui. 

V. Entendi. 

Ta, eu também não me lembro... ah isso ai foi em 47, quando eu vim à 

primeira vez. Aí tinha um outro cara que tava louco pra trabalhar na cozinha por 

causa das meninas né, e eu queria sumir de lá, e ele trabalhava na leiteria 

então ai eu troquei com ele, porque da leiteria eu entendia não de cozinha eu 

não entendia nada, se bem que lá era lavar panela e rachar lenha e picar lenha 

pra poder botar no fogo. Botar no fogão.  

Aí eu troquei com ele e fui lá pra leiteria e ele foi pra cozinha ai eu fiquei 

trabalhando na leiteria e quando chegou em julho eu peguei outro resfriado, 

porque era muito frio eu não tinha roupa e ia descalço pra leiteria 4:00 da 

madrugada, tinha que levantar pra tirar leite pra levar o leite pra cozinha, 

porque os alunos né. Até 5:30 no Máximo 6:00 horas o leite tinha que ta na 

cozinha, pra pode dar pros alunos, porque era produção lá do próprio colégio 

que tinha a vaca e tudo, era um colégio grande, eram 65 alqueires de terra, 

plantavam, tinham pomares, era um lugar fantástico e como é ate hoje, mas 

muito mais reduzido.  

Aí eu fiquei doente, aí eu fiquei uns vinte e poucos dias doente. Aí emagreci 

demais, aí o colégio achou melhor eu ir embora, porque eu poderia ficar 

tuberculoso. Aí eu tive que voltar pra casa. Aí voltei lá pro Zé de novo, que era 
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mais ou menos a minha casa, pra trabalhar com ele de novo. E é claro mexer 

com venda eu era bom, porque cresci vendo isso a vida inteirinha. 

Aí eu voltei, mas só se eu tivesse melhorado isso é só se eu não jogasse 

mais bolinha de gude entendeu? Aí já não fumava mais, tinha abandonado o 

vicio, não jogava mais também, porque claro, eu tinha mudado. Aí voltei pra 

Belo Horizonte, trabalhei com ele, mas eu tive muita vontade de estudar, 

porque eu descobri um outro mundo.  

Aí eu fui fazer admissão à noite, lá em Belo Horizonte no Colégio Anchieta, 

não me lembro o nome da rua, mas era um colégio bom. Aí fiz admissão, 

passei, por sorte, porque eu só tinha o segundo ano primário, passei pro 

terceiro ano, aí nos mudamos pra Belo Horizonte, Belo Horizonte eu não 

estudei mais, mas como eu lia muito gibi, então tinha uma boa leitura né, mas 

eu não entendi nada, matemática também eu era bom, porque eu trabalhava 

na venda. Então, pior que eu às vezes sabia fazer a conta de cabeça, mas não 

sabia na escrita né e às vezes eu sabia o resultado, mas não sabia por no 

papel, e o cara achava que eu tinha colado né, porque eu não sabia fazer. Mas 

no admissão que era necessário eu também já sabia ta.  

Logo o que foi dado, ensinado, multiplicação, divisão, soma e diminuição, 

pra mim não era problema. Aí eu passei, tirei 10 em matemática, no ditado 

também eu fui bem, aí história e geografia eu não sabia nem o que era, nem o 

que era de fato ouvia aquele pessoal falando um monte de loucura, mas estava 

tão longe da minha realidade, mas aí eu estudei bastante a descoberta do 

Brasil e caiu exatamente, descoberta do Brasil, sorteei o  ponto deu descoberta 

do Brasil. E o que eu sabia era sobre da descoberta do Brasil, e o cara fez três 

ou quatro perguntas e eu respondi tudo, e ele mesmo ia fazer geografia, ele 

falo: “Ah! não vou fazer de geografia, faz de conta que foi à mesma nota, está 

bom?” (risos) Pow! Ótimo eu não sabia nada de geografia.  

O fato é que passei e foi uma decepção pra minha cunhada, porque eles 

tinham certeza que eu não ia passar. Que o irmão dela era meio burrinho, deu 

pra entender, não? Então eu tinha que ser burro também. Bom, o fato é que eu 

passei e foi uma decepção, aí quando eu passei eu pensei em voltar pro 

colégio, aí eu fiz um contrato com esse meu irmão, ele tinha muito crédito na 
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rua, porque ele vendia fiado, e ele era muito bom. Se a pessoa não pagava no 

fim do mês, ele vendia mais um mês, aí se a pessoa não pagava ele não 

vendia mais, mas em compensação ele dava meio quilo de tudo pra pessoa e 

aquilo me indignava muito né e ele também não cobrava ai eu disse pra ele: 

“Escuta, vou trabalhar você me da, me da 10% do que eu receber ta bom, vou 

cobrar o pessoal.” Aí eu vi todos os que deviam, e fui cobrar, e ficava em cima 

pra pagar, quando eu ia fazer entrega passava na casa da pessoa, de outras 

pessoas e cobrava e é claro as pessoas ficavam muito chateadas com aquilo 

né, e acabavam pagando uma coisa outra, e entrava os 10% (risos).  

Com isso eu ganhei dinheiro suficiente né pra, e fazer uma economia 

danada, também pra ter o suficiente pra pagar no colégio. Era dois mil e pouco 

réis né, lá o negócio então não era muito caro. Daria, e depois eu iria vender 

livros nas férias como os caras que eu tinha visto. Aí deu certo, mas aí eu 

esqueci de roupa e tudo, e tudo isso né, aí depois quando, e também a 

primeira calça que eu tive uma fez eu fui pô-la e ela rasgou, eu fui por depressa 

já com o sapato no pé pra correr pra aula. Aí que eu pensei que precisava 

roupa né. Aí meu pai essa época tinha uma loja de tecidos, num bairro lá. Aí fui 

lá ver se ele me dava um terno e eles não quis dar e ele disse pra mim que não 

ajudaria vagabundo, que estudar naquela época era pra vagabundo, não era 

como hoje. Aí bom, com muito custo eu fiz que ele me vendesse um pano pra 

fazer um palito, eu pagaria quando tivesse dinheiro, eu nunca mais paguei 

também né, (risos) ta na conta. Depois também eu dei pra ele uma capa que 

veio em São Paulo que muitos anos mais tarde já tinha voltado dos Estados 

Unidos, uma capa muito boa, a melhor capa que eu já tive que eu fiz um 

esforço lá pra comprar. Aí ele veio pôs e gosto né, aí eu deixei ele levar e ficou 

pago o raio do palito, com, juro e correção monetária. (risos)  

Aí bom! Voltei aí acabei vindo pro colégio né, um irmão lá deu uma ajuda, 

porque esse João era muito de aparência né, ele falou que precisava fazer pelo 

menos um terno né, mas pegou mais da metade do meu dinheiro e comprou 

um terno muito grosso, pra frio, mas é que era um terno que eu precisaria pra 

trabalhar, então foi um inferno aquele terno. Muito caro, muito bom, mas pra 

trabalhar, era de lã, quem ia trabalhar em dezembro no interior do Rio de 

Janeiro com raio daquele terno depois foi um sofrimento aquele terno e com o 
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meu dinheiro, pensei que ele ia me ajudar, mas que nada. Aí esse outro irmão 

intero um pouco do dinheiro e eu voltei pro colégio como estudante em 1948 

em julho. 

Aí fui bom aluno, não tive problema nenhum, ai eu descobri a vida, porque 

eu não trabalhava só estudava né, só trabalhava duas horas, de trabalho 

educativo, mas como eu não tinha dinheiro trabalhava um pouco mais pra ter 

dinheiro pra comprar pasta de dente e essas coisas assim né porque podia 

fazer isso se alguém quisesse. Aí eu trabalhei até o fim do ano né, nesses um 

pouco mais extras, e no tempo vago eu ia jogar basquete aprendi a jogar 

basquete. Era muito inferiorizado, mas aí como aluno eu tirava muito boas 

notas, eu me destaquei logo lá e me destaquei também jogando basquete. 

Porque eu era alto, claro né, mais alto da turma, então eu só tinha que me 

destacar. Então, claro que isso criava também um pouco de rivalidade o que 

dava problemas, mas aí, problemas eu já estava costumado a resolver então 

isso nunca me preocupou né. Mas era um pouco difícil né você lidar com certas 

coisas.  

Aí aprendi no colégio essas duas coisas, aprendi também uma religião o 

que me ajudava bastante né. Então às vezes eu digo que três coisas 

contribuíram para minha vida: A religião, a atividade física, o esporte, e a 

psicologia, depois mais tarde. Só fui conhecer a psicologia no terceiro colegial, 

quando estava fazendo educação física.  

Quando eu tava no colégio, como eu jogava basquete, eles me pediram pra 

fazer educação física, quando eu tava na oitava série, terminando o ginásio. Aí 

naquela época você entrava na educação física, não era faculdade, era escola, 

então você podia entrar com o ginásio. E essa escola funcionava no Tiete no 

clube Tiete ou no Floresta, lá na Ponte Pequena no fim da Tiradentes, por ali 

assim, que eram esses dois clubes. Então eu fui fazer Educação Física, fiz 

vestibular, passei, eles prometeram uma bolsa, mas acabaram não dando a 

bolsa, aí foi uma situação muito difícil, passei muita necessidade.  

Enquanto estava estudando no colégio, na terceira série eu comecei a 

namorar, com a minha esposa e naquela época o regime na hora do almoço, 

do jantar e do café, sentava-se em uma mesa de onde tinha cinco pessoas, 
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não, eram oito pessoas, três de um lado, três de outro, dois na ponta e ela, 

eram três moças geralmente cinco rapazes, porque era a proporção mais ou 

menos essa. Então ela sentava do meu lado e ali começamos a conversar, ela 

lia muito e eu também, trocávamos livros, e o fato é que acabamos, 

começamos a namorar e ela era bem mais adiantada do que eu, ela era da 

elite eu era da ralé, dos pobres,  e ela participava num monte de coisa e eu só 

esporte, basquete, vôlei, beisebol, negocio de esporte eu sempre tava em 

todas e me destacava em tudo pelo fato de também ser maior e um pouco mais 

velho que alguns, não mais, porque tinham pessoas bem mais velhas do que 

eu, que naquela época se estudava mais velho. 

Aí começamos a namorar aí eu entrei na faculdade, eles não pagaram, aí 

foi uma fase muito dura no primeiro ano da faculdade, não da escola de 

educação física. A minha turma foi a ultima a entrar com o ginásio, logo em 

seguida passaram a entrar só com o colegial, porque aí virou universidade, 

mas eu já tava na escola, então eu ganhei aí três anos. Mas como eu não 

sabia se depois eu poderia continuar estudando, eu fazia também o colegial à 

noite, fazia educação física de manhã e colegial à noite.  

Se bem que o colégio que fazia também era um caos, chamava Alfredo 

Puca, era PP, pago passou, (risos) entendeu ou não? E tinha um professor lá 

que uma vez na hora da prova ele, prova oral, ele me deu lá uma 

esculhambação, porque eu também não entendi porque, ele nem fez pergunta 

nenhuma, devia esta com raiva, que não recebeu o salário, sei lá eu o que aí 

mandou eu embora e eu fui falar com o Puca, que era o diretor Alfredo Puca, 

ele falou: “vai embora, vai embora, não vem me encher”. Ele de vez enquanto 

mexia comigo por causa do basquete e essas coisas assim né, “vai embora, vai 

embora.” “Mas eu não posso ficar reprovado.” E ele disse: “Vai embora, vai 

embora.” E realmente eu não fiquei reprovado (risos).  

Também não aprendi nada, mas teve uma grande coisa pra mim nessa 

escola, que foi lá que eu vi um cara, chamado Camarinho, nunca lembro mais, 

só lembro o nome dele, também eu era tão desligado e tão perdido na vida que 

eu não tinha noção, né, tava lá ligando pro nada né, fazendo duas escolas, de 

manhã em uma e a noite em outra. E tendo que trabalhar às vezes a tarde pra 



74 
 

vender livro, pra ver se ganhava um dinheiro. Aí lá foi que eu conheci a 

psicologia, no terceiro colegial ele dava filosofia, então quando ele deu na 

filosofia a parte de psicologia, ai ele falou de Freud, do id, do ego, e do 

superego, falou do complexo de Édipo, dos mecanismos de defesa, falou de 

uma linha geral a psicanálise. Ai eu fiquei encantado com o conhecimento que 

ele mostrava do ser humano. Aí aquilo me fascinou. 

Aí depois eu, terminando a educação física, estava namorando, nessa fase 

foi muito dura, fiz o primeiro ano da Educação Física e fui pra os Estados 

Unidos porque não tinha dinheiro à situação estava muito precária, tava 

passando muita necessidade, de fato né. Aí é claro, como não tinha dinheiro à 

dona da pensão deixou eu morar lá, mas só que daí ela me pos dormir no 

galinheiro também, mas como eu dormia no galinheiro antes pra mim não fazia 

diferença, ali até era melhor do que o outro que não tinha buraco. Mas aí eu... 

era de alvenaria também, não era de madeira. Aí um dos caras que moravam 

lá, por sinal era ateu, e eu era muito religioso e ele ficava discutindo religião 

comigo o tempo todo se Deus existe ou não existe, então era uma barbaridade 

ali, 24 horas não, mas a parte acordada que nós estávamos lá no quarto era 

ele me perguntando de religião até a gente dormir, acordava ele começava e 

era meu colega de classe também então... Aí ele quis morar junto comigo, 

também não criava muito caso porque não era problemático. Aí depois que, 

quando fiquei muito na miséria fui embora pros Estados Unidos e porque tinha 

esse irmão que fazia teologia que estava lá. 

Então ele me chamou pra lá, na realidade ele não queria que eu voltasse 

mais, ele achava que eu deveria viver por lá e tocar a vida por lá, porque toda 

vida foi muito ambicioso, tanto assim que depois ele abandonou a religião, aí 

foi abrir laboratório de produtos farmacêuticos ficou muito rico. Então ele queria 

que fosse pra lá e não voltasse mais, esse era o plano dele. Tivemos um ano 

juntos no colégio, nos aproximamos, ficamos mais amigos, porque era uma 

família que nunca se reunia então nós dois ali éramos próximos.  

Aí fui fiquei um ano e voltei para o Brasil. Foi um ano muito bom pra mim, 

muito sofrimento também, porque só fiquei trabalhando por lá. Primeiro nós 

fomos para um lugar chamado Michigan, em Berrien Springs, onde ele 
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estudava na Universidade de Andrews. Aí depois fiquei lá um ano trabalhando 

numa cidade chamada Nails, depois numa cidade chamada South Bend. Em 

Nails eu trabalhava numa empresa chamada Simplicity, que era negócio de 

catálogos de vendas. Aí depois em South Bend em Indiana, eu trabalhava 

numa fabrica de carros chamada Studebaker, na linha de montagem. Aí eu 

colocava o aquecedor, o aparelho no carro né... E fui passando por essas 

experiências.  

Aí voltei pro Brasil continuei a Educação Física. Terminei aí a essa altura fui 

chamado pela organização Adventista pra dar aula de educação física lá em 

Campinas numa escola chamada GAC, Ginásio Adventista Campineiro em 

Hortolândia. Aí fiquei lá cinco anos, cheguei lá pra dar educação física na 

véspera descobri que ao invés de dar educação física eu ia da História e 

Português, como eu tinha recém casado, não dava pra desistir, não tinha 

dinheiro pra voltar também. (risos) aí ficamos lá, fiquei lá. 

Quando eu estava no Estados Unidos, eu tava namorando a Geni... A 

minha esposa chamada Geni, aí ela tinha feito normal, ela já lecionava, fiquei lá 

e ela aqui, e acabamos nos desentendendo por carta, porque eu queria que ela 

fosse pra lá, na loucura do meu irmão de ficar lá e ela não quis ir e foi a melhor 

coisa que ela fez, porque se ela tivesse ido teria sido um caos pra nós, 

entendeu? Porque não teríamos dado certo de jeito nenhum, nas 

circunstancias que vivia, nisso ela foi muito mais madura do que eu em muitos 

aspectos.  

Aí depois eu voltei né, tínhamos terminado, mas eu voltei pra fazer 

educação física, talvez por ela também, não tenho muito certeza se teve muita 

influencia ou não. Mas voltei pra fazer educação física pelo meu compromisso 

de fazer educação física, apesar deles não terem me dado à bolsa. Aí fui pra lá 

né, voltei terminei educação física, aí voltei com ela, quando cheguei no Brasil 

acabamos voltando a namorar. Aí ficamos noivos, e a hora que eu terminei o 

curso nos casamos e fomos os dois lecionar lá nesse colégio em Hortolândia 

né. Aí lecionei, lecionamos lá, e fomos muito bem, apesar de muito novos eu 

devia ta com 24 pra 25 anos e ela estava com 23.  



76 
 

Ela era muito boa professora e eu acabei me saindo muito bem também no 

magistério e fomos muito bem sucedidos lá, mas o fato de sermos muito bem 

sucedidos, também criou alguns problemas né, pois a gente deslocou muitas 

pessoas que eram muito populares, nós ficamos populares, mas eu também 

tratava muito bem os alunos, era duro, mas...fomos muito bem, muito bem, 

muito, muito bem mesmo, então...  

Aí depois de trabalhar lá cindo anos nos chamaram pra voltar...Enquanto eu 

tava lá nesses cinco anos eu fiz a faculdade de filosofia, eu queria fazer 

pedagogia por causa da psicologia, porque naquela época não tinha psicologia, 

quem era psicólogos que funcionavam como psicólogos, era pedagogo, filosofo 

ou médico. Tendeu ou não? Como lá não tinha medicina e eu também não 

tinha recurso pra fazer aí eu então queria fazer pedagogia que era o que mais 

me encaixava, mas era universidade lá, universidade católica, Monsenhor 

Salim, fui conversar com ele que era o reitor pra perguntar que curso que eu 

fazia, aí ele falou pra mim que o curso ideal pra mim era filosofia que não tinha, 

depois eu descobri que não tinha ninguém pra fazer filosofia naquele ano e 

eles precisaria manter o curso aberto e eu era o único aluno de filosofia... 

(risos) naquele ano, mas só que era um artimanha, porque os padres podiam 

fazer filosofia, mas não precisavam frequentar, mas o curso precisaria ta 

existindo. Aí eu era o cobaia, aí começaram as aulas, eram sete alunos em 

todo o curso e o curso era dado, todos os alunos juntos, era um curso de 

rodízio, compreendeu ou não?  

Mas foi muito bom, aprendi algumas coisas, filosofia mesmo, assim a parte 

filosófica mesmo muito pouco, mas aprendi muito de ética, sociologia. O 

professor Gerson, foi fantástico. O Narciso, nossa! Nunca mais esqueci dele, 

nossa era um professor que eu nunca vi igual, muito inteligente e um tal de... e 

o outro eu não me lembro lá em Campinas que deu sociologia, também muito 

bom. Então isso me ajudou bem a abrir a cabeça. Aí fiz o curso lá em quatro 

anos, terminou. Aí quando terminou o curso lá, claro com uma dificuldade 

tremenda pra fazer isso tudo, porque morava em Hortolândia, dava aula em 

Hortolândia e dava 25 aulas por semana, de manhã fazia a faculdade, 

compreendeu ou não? E foi muito difícil, porque né, às vezes você saia da 

faculdade meio dia e uma hora você já tinha que ta em aula. E quando você 



77 
 

chegava em Hortolândia, o ônibus que a gente pegava era de Campinas a 

Montimor, então a gente passava o que chamavam de estradão, que fica mais 

ou menos uns 3 ou 4km do colégio. Então a gente tinha que chegar lá, em uma 

hora, andar esse espaço. Então algumas vezes quando chovia ou qualquer 

coisa assim, um garoto lá do colégio levava uma bicicleta pra mim lá, deixava a 

bicicleta, ia de bicicleta e voltava a pé e depois pegava a bicicleta e vinha, mas 

tinha muita área, e varias vezes a gente caia de bicicleta, porque um areião 

que tinha lá era uma lastima.  

Então foi sempre com muita luta, dificuldade o fato é que terminei o curso. 

Quando eu terminei o curso eu recebi o chamado pra vir lecionar História aqui 

em São Paulo. Aí eu vim pra São Paulo, lecionar no colégio aqui, antigamente 

se chamava Colégio Adventista e depois Instituto Adventista e agora chama 

UNASP. Então vim trabalhei ai um ano e meio, aí abriu o curso de Psicologia 

em 72, não 67, não, 62 exatamente, 62, 67 foi quando se formaram.  

Em 62 abriu o curso de psicologia, mas antes disso em 61 em o medico 

chamado Enzo Azi que era o melhor professor que tinha lá na PUC, psicólogo, 

era italiano, foi o melhor professor que já tive em toda a minha vida de 

magistério, eu colocaria como o melhor professor o que mais conhecia 

psicologia assim, ou então reconhecia pela minha ignorância também (risos) 

que eu não sei, mas ele era muito bom. Aí ele abriu um curso, foi a minha 

maior, meu maior sofrimento e decepção. Por quê? Porque eu prestei exame 

pra esse curso que ele abriu, eram dois anos um de especialização, era 

psicologia anormal, né que chamava o curso ou psicologia qualquer coisa 

assim. Aí eram... os candidatos eram 19 moças, 1 padre, 4 médicos e eu, isso 

eu nunca entendi. Então éramos 25 candidatos, pra 20 vagas e também não 

sei por que 20 vagas, mas era só 20 vagas. Aí passamos uma semana ou 10 

dias, fazendo os testes psicológicos pra ver se a gente se qualificaria pro curso 

ou não. Aí eu também não sei porque esse método (risos), porque se o Freud 

não passaria em nenhum teste psicológico, Rogers não passaria, Perls não 

passaria Albert Ellis então (risos), esses três de qualquer maneira eu achei 

graça... Bom! O fato é que fizemos papapa, até que saiu o resultado, eu nunca 

tinha reprovado em nada, era um bom aluno. Quando eu cheguei lá Puts! Eu 

fiquei tão chocado que eu perdi, eu fiquei realmente desorientado um tempo lá. 
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Porque as 19 meninas e o padre passaram. Os quatro médicos e eu ficamos 

reprovados, eu achei isso... não é possível! Bom, mas o fato é que eu não 

fiquei reprovado. Aí eu fiquei lá um tempão, pra me refazer, pra voltar pra casa. 

Aí veio uma inspiração ir pros Estados Unidos, fazer o doutorado e o mestrado 

lá né, ou fazer o curso lá. Porque eu também não sabia, a essa altura eu não 

sabia que se estava cogitando abrir o curso aqui, porque a formação aqui vale 

ouro e ninguém da né, quando dá, dá errado né.  

Aí eu fui, claro não tínhamos dinheiro, mas eu fui dando um jeito. Aí fomos 

pra lá e cheguei lá e a turma disse que eu era louco porque aqui eu já tava 

muito bem, muito bem quisto, muito bem sucedido, muito bom professor, 

quiseram que eu fosse embora pra lá, aliás, que eu era louco, o que ia fazer lá, 

que eu não tinha dinheiro também né, não tinha mesmo. Aí fomos, vendemos 

uma geladeira e um piano, com isso nós pagamos a passagem e chegamos lá 

com alguns dólares. Depois de pagar tudo, alugar um lugarzinho lá, péssimo 

pra ficar, que a minha esposa quase morreu, deu um trabalho danado, mas ela 

é muito esperta, ficamos pouco tempo nesse lugar, mas de qualquer maneira 

era um lugar terrível. Aí, mas assim que chegamos nos localizamos e no dia 

seguinte já fui trabalhar também, já fui ajudar uma pessoa, um outro brasileiro a 

arrancar uns eucaliptos numa clinica lá, ganhava 20 dólares. Então aí com 

aqueles 20 dólares já deu pra quebrar um galho. Aí eu arrumei um trabalho no 

hospital como atendente, lá chama orderly, pra atender, pra cuidar do 

pacientes, um meio enfermeiro clássico ou qualquer coisa, como eu tinha 

educação física, eu tinha muita coisa de primeiros socorros e essas coisas 

assim, então isso ai depois, eu mostro aquilo no documento se parece uma 

autoridade, não sabia nada. (risos) Mas de qualquer maneira lá também é 

diferente. Então eu comecei a trabalhar lá, lá eles passaram uns três ou quatro 

dias ensinando tudo o que você tinha que fazer. Isso lá é fundamental, você 

entra eles te dão uma noção da empresa que você ta trabalhando no hospital e 

o que você tem que fazer né. Então não tem desculpa né, isso era coisa fácil, 

isso eu já sabia arrumar a cama e um monte de coisa que tinha que saber.  

Então eu fui trabalhar no hospital, trabalhei no hospital, trabalhava muito e 

às vezes substituía outras pessoas, porque a pessoa não vinha eu fazia 16hrs. 

Foi um sofrimento danado, que a minha esposa não se adaptava, e então ela, 



79 
 

ela sofreu muito, porque ela era faxineira e aqui ela era toda sofisticada. Pra 

mim não fazia diferença nenhuma, eu tava acostumado, problema pra mim não 

era problema, então, já tinha passado de tudo. Então chegava em casa 

23:15hrs da noite e ta lá ela acordada, não conseguia dormi, aí tinha que botar 

ela dentro de um carro, que nós compramos um carro velho, botava lá ela 

dentro do carro e ficava lá andando, andando, andando, até ela ir dormir lá pela 

1hrs, as 5hrs, 5:40hrs tinha que ta lá no hospital de novo. Aí foi um pouco dura 

essa fase. Aí trabalhamos primeiro ano de adaptação lá foi muito difícil, ela 

como faxineira e se sentia muito mal que botar o uniforme verde, compreendeu 

ou não? Não dormia muito bem, sempre ela teve problema pra dormir. Aí foi 

muito duro esse primeiro ano lá na luta né, também não podia estudar.  

Aí depois pelo segundo ano, aí logo depois ela também já arrumou outro 

apartamento já começou a se virar, achou um outro apartamento, como eu já 

estava acostumado em galinheiro, qualquer lugar pra mim era bom, mas pra 

ela não era e eu tinha que entender isso também, então fomos mudar pra um 

lugar melhorzinho, um lugar muito bom. Aí já foi um apartamentozinho de dois 

dormitórios, o primeiro era uma quitinete, aí já foi mais mobiliado, aí um 

negocio mais decente e aí ela ficou mais tranquila e aí também ela saiu de ser 

faxineira e foi trabalhar numa editora e aí pronto e aí achou um chefe que ela 

se apaixonou por ele, entendeu ou não? Então foi aí ela ficou resolvido o 

problema dela, entendeu ou não?  

Então eu trabalhei lá e aí eu fui trabalhar no departamento de estado como 

professor de português e trabalhava no departamento de estado e fazia no fim 

de semana no hospital, então preencher ou substituir a turma da semana né. 

Fiquei trabalhando em dois lugares. Aí quando foi em... mais um ano, aí depois 

eu vi que nesse departamento de estado eu poderia progredir, mas acontece 

que não era o que eu queria né, porque eu não poderia estudar lá, porque era 

de manha a noite e era um trabalho muito bom eu era professor de português 

pra turma que vinha pro Brasil, um monte de pessoas que vinham pro Brasil, 

nas mais variadas funções que o departamento de Estado manda. Aí depois 

que eu trabalhei lá, vi que não dava certo, aí eu descobri nesse meio tempo 

que eu poderia fazer o trabalho de atendente, mas na casa da pessoa como 

enfermeiro particular, enfermeiro prático particular, nada mais é do que um 
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acompanhante ou cuidador acho que estão chamando de cuidador agora é a 

palavra moderna para isso, aí eu fui trabalhar de cuidador de velhos, que 

tinham assim infarto, lá tinham muito isso. Aí trabalhar nisso aí, isso aí era uma 

beleza, porque aí eu tinha tempo, porque ser cuidador do cara, uma hora de 

manhã, da banho, arruma, arruma a cama e tudo, uma hora, uma hora e meia 

ta pronto, aí depois senta o cara na cadeira, liga a televisão, a casa dele, toma 

café, etc. Aí você fica tranquilo né. Aí eu vi que ali daria pra eu estudar muito, 

ganhar dinheiro ao mesmo tempo.  

Aí eu entrei numa universidade lá, chamada George Washington University, 

mas Puts! Eu peguei dois professores, que eram catastróficos, entendeu? Eu 

fiquei tão decepcionado, tão triste, desisti, porque eu achei que tudo ia ser 

assim né. Aí eu desisti dessa faculdade, fui para Maryland, aí fui aceito, era 

uma estadual, e tinha um bom currículo, aí fui aceito, e aí eu fiz lá então o 

mestrado, e trabalhando concomitantemente, mas lá não podia trabalhar né, 

você tinha que enrolar um pouco, porque se não você tinha que pegar poucas 

horas, porque lá cada hora de aula que você tem fatalmente você tem que 

estudar três horas fora de lá pra você conseguir manter o... se compreende ou 

não? Isso aí é impressionante, eu não como eles mantém, não sei como eles 

conseguem manter um controle tão desse tipo de coisa, que ou você estuda ou 

você estuda. E a previsão já é o máximo que você pode pegar na universidade 

são 12hrs mais 36 que você vai estudar já são 48, então você não pode 

trabalhar já é né? Quando o aluno é muito bom, o aluno A, então ele pode 

pegar até 15 créditos, 15 créditos corresponde a 5hrs, 5 aulas por... são 3hrs 

de aula, cada hora de aula é um crédito lá. Aí eu pegava 12 no máximo e fazia 

de conta que eu não trabalhava né, porque de fato eu tinha tempo de estudar 

na hora que tava trabalhando né e ler muito também. Teve um ano lá que eu li 

12.000 paginas trabalhando, enquanto trabalhava tudo só de psicologia.  

Aí depois foi bem, lá não teve problema nenhum, as notas... no inicio eu 

fiquei meio com medo, só tive uma matéria que eu me ferrei, foi estatística, 

não. Veja bem que pouca vergonha né, eu dei aula de estatística pros meus 

colegas de doutorado e aí na hora da prova, olha foi uma gozação, foi à 

segunda vez que me aconteceu isso, que eu me ferrei... eu não entendia as 

perguntas do cara, as perguntas dele eram tão compridas, as perguntas eram 
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duas, três, quatro linhas a pergunta né, aí eu não conseguia descobrir o que 

que ele queria. O fato é que alguns colegas tiraram nota muito boa, porque eu 

ensinei e eles me gozaram muito porque eu tirei um C. Foi o primeiro, foi o 

único C que eu tive em todas as matérias eu sempre era cortado ou no B+ né, 

era B+ ou A, B., A. Mas também eu era meio relaxado, porque eu ficava lendo 

mais do que estudando, entendeu? Relaxado nesse sentido, mas foi bem.  

Aí terminei, alias aí eu fiquei fiz o mestrado, aí voltei pro Brasil, aí cheguei 

no Brasil fui lá pro colégio UNASP de novo, aí depois... ficamos dois anos, eu vi 

que não era o suficiente, aí eu voltei novamente para os Estados Unidos, a 

primeira vez eu fiquei cinco anos, a segunda vez eu fiquei quatro, lá fazendo, 

pra fazer o doutorado, eu fiz o doutorado em 7... em 6 anos, então eu fiquei lá 9 

anos, mas dois eu trabalhei como que preparando para ter condições para 

fazer a faculdade.  

Depois que eu terminei a faculdade eu fiquei lá mais um ano, um ano e 

pouco trabalhando como terapeuta, foi o período mais rico da minha vida, em 

termos de conhecimento, porque eu saí de lá e tínhamos uma...lá no lugar que 

eu fui trabalhar que se chama Frédéric, é mais ou menos 50 milhas de 

Washington né. Então esse Frédéric que tinha o que eles chamam de 

Community Mental Health, que é uma comunidade de saúde mental, tinha lá 

varias psiquiatras, psicólogos, e assistentes sociais que trabalhavam e toda 

quinta-feira eles se reuniam pra discutir os casos e eu também participava, 

apesar de eu trabalhar em outra clinica ta. Era muito rico, foi muito rico mesmo, 

foi muito importante pra mim aquilo lá, me ajudou muito.  

Aí voltei novamente pro Brasil, trabalhei mais um pouco no colégio, no 

UNASP, ai depois a psicologia e a religião na época não combinava muito eu, 

precisei sair de lá, não por minha vontade, mas por vontade de um 

administrador que era inimigo profundo da psicologia, apesar da filha dele ta 

fazendo terapia entendeu? (risos) Aí sai, e depois fui lecionar na Metodista, em 

Rude Ramos. Depois ajudei a fundar a FMU compreende? Aí vim trabalhar na 

FMU, depois trabalhei um pouco na UNICAMP. Me choquei muito, porque a 

política era muito suja, foi um dos lugares que mais me decepcionou na vida 

em termos de trabalho, porque eu achei que o individuo ganhava pra trabalhar 
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e não pra enganar, mas quando eu trabalhava na pós-graduação, na psicologia 

da educação, pra mestrado, aonde vinha muitos alunos de outros estados pra 

vir pra cá pra estudar pra outras universidades federais e daí eu descobri que 

quando eu preparei uma candidata pro mestrado, o departamento todo entrou 

na minha sala e queria saber por que que já tinha terminado. Falei: “Ué! Porque 

ela terminou” entende ou não? O que é que eu posso fazer? Terminou. Quando 

eu pus o edital de colocação pra né... uai... aí eu descobri que não, que a gente 

tinha que segurar o aluno até vencer o prazo e enrolar até...Aquilo me chocou 

muito, foi uma decepção, jamais imaginei uma coisa dessas.  

Também a segunda coisa que me decepcionou foi que o cara que orientou 

ela na estatística, ele escolheu lá um teste pra ela aplicar lá no...paramétrico, 

que era valido, mas tinha critica, como todos os testes tem critica não tem 

nenhum teste que não tem critica e falei: “Olha você tem que saber a critica, 

porque ele pode te perguntar e você tem que saber responder” ela falou “Não 

Belisário, ele é meu amigo foi ele quem fez, ele não vai fazer isso”, falei “Não! 

Se prepara porque não se sabe né”, pessoa muito ingênua. Aí dito e feito, mas 

só que quando ela me trouxe os dados estatísticos ele tinha feito com a mão 

dele tudo, aí eu falei “Me da isso aqui e deixa eu guardar isso pra você” e eu 

botei isso no meu arquivo. Aí quando chegou a hora da defesa de tese, ele era 

um dos membros da banca, aí ele foi direitinho nessa questão do teste e ferrou 

ela. Mas encheu a paciência dela, compreendeu ou não? Apertou, apertou, 

apertou, e ela se atrapalhou, realmente ela se perdeu, nessa parte aí ela se 

perdeu. Aí quando chegou lá pra banca resolver o que nota daria, que não 

daria se passaria ou não passaria, ele foi o primeiro a falar ele disse “Por mim 

ela não passa” Puts! Aí um outro professor recuou também ficou com medo de 

bancar. Aí eu tive que bancar o negocio, falei “Não, precisa da nota, porque 

papapapa... e fui conversando e ele não aceitava de jeito nenhum, aí eu falei: 

“Olha professor” Aí eu fui me irritando né e eu sabia, porque eu tinha o 

documento e eu ia ferra-lo e iria mesmo, falei: “ Olha professor, ou o senhor da 

nota mínima pra ela passar ou eu vou pegar e vou difamar o senhor lá na 

comissão lá na frente de todo mundo agora”. Ele falou: “Eu não tenho nada 

com isso.” Falei: “O senhor tem porque foi o senhor que orientou essa parte, e 

eu falei pra ela que o senhor ia fazer essa sacanagem com ela, não esperava 
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que o senhor fizesse, mas eu desconfiava que o senhor fizesse” Então isso ali 

na mesa, com diretor e tudo. Falei: “Portanto o senhor da à nota mínima”, falei 

“Quanto que o senhor da?”Ele disse: “Não”! Nota pra passar eu vou dar.” Falei 

“Então o senhor vai dar a nota mínima e eu vou dar a nota máxima, porque eu 

sei o que ela fez e sei que o negócio ta bem feito”. Ele falou: “Agora eu não 

dou.” “Então eu vou lá buscar e vou mostrar pro senhor aqui agora a sua letra 

como o senhor fez” Puta, ele deu uma fumada no cigarro que tragou dois 

terços do cigarro numa chupada. Aí ele, entendeu ou não? Aí ele não teve 

alternativa, ele não quis que fosse buscar né. Eu falei: “Vou buscar, vou 

mostrar pro senhor e vou mostrar em publico porque que o senhor ta fazendo.” 

Claro! Aí ele deu a nota... ali logo depois eu também pedi demissão sai da 

UNICAMP e voltei pra lecionar na FMU, e atender e fazer outras coisas 

compreendeu ou não?  

E aí é isso, e depois disso, aí depois eu trabalhei mais um bom tempo, 

depois me aposentei, parei de lecionar, porque a gente vai ficando velho né. 

Então hoje eu só trabalho no consultório, tenho uma boa clientela fui muito 

feliz, fui muito bem sucedido como terapeuta, porque na época que a FMU 

abriu ela pegou uma clientela classe média e alta muito boa, compreendeu ou 

não? Eu fui bom professor, muito bem sucedido, então acabei tendo um 

encaminhamento dessa gente, muito grande, o que me ajudou muito e fui bem 

sucedido no trabalho entendeu?  

Até essa parte concreta e profissional, agora a parte pessoal, foi sempre 

com muita luta, muita dificuldade, muito sofrimento, no sentido de ter vindo de 

um nível muito baixo né, compreendeu ou não? Então baixo assim, no sentido 

de recursos, materiais e sociais e relacionamentos, compreendeu ou não? Até 

os 15 ano e meio mesmo praticamente não teve relacionamento nenhum, foi só 

trabalho... o que eu me lembre assim desde 3, 4 anos eu já atendia na venda 

né, no interior, compreendeu ou não? E sempre trabalhando, né trabalhando, 

em termos de trabalho físico lá na roça, você levava comida quando era 

moleque pequeno pros cara trabalhando lá no campo né, roçando ou 

capinando, ou plantando, ou fazendo alguma coisa. Então você tinha que levar 

comida, tinha que levar água, compreendeu? Aí depois já com 5 anos aí fui lá 

pra venda, ficava ajudando numa venda, aí negocio de venda. Aí depois 
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quando mudamos pra Belo Horizonte fui vender coisas na rua, uma época 

também fomos catar papel, catar papel não durou muito tempo, mas a gente 

tinha que fazer algo, meu pai exigia muito isso, ele era muito exigente né, e eu 

era muito tímido também, muito mais medroso talvez. Meus irmãos logo 

romperam e saíram eu fiquei um pouco mais de tempo assim em casa né e 

depois disso da venda ai vim pro colégio, trabalhei na cozinha, na leiteria, 

depois lá nos Estados Unidos eu trabalhei como...fui lá arrancar toco, o que 

aparecia pra ganhar alguns trocados né, aí depois fui ser enfermeiro, fui 

professor do estado lá né. Então trabalho eu fui fazendo as coisas que davam 

pra fazer pra ganhar uns trocados pra sobreviver, compreendeu ou não?  

Na parte com o relacionamento, foi um relacionamento bom com minha 

esposa, jamais iria pedir ela em namoro, porque ela é muito mais, muito mais... 

ela é muito mais avançada do que eu, era três anos de estudos na frente, ela 

tinha uma sociabilidade muito diferente da minha, aí depois né, mas foi bem, 

ela que me convidou pra conversar comigo pra...pediu em namoro e... né fiquei 

numa situação difícil.  

Ela foi uma grande companheira, porque quando estávamos namorando, eu 

não tinha dinheiro pra visita-la e totalmente sem nada. Então ela que pagava 

pra eu ir visita-la na sexta à noite e no sábado pagava pra eu ir e pagava pra 

eu voltar e pagava uma pizza (risos.) Pizza não! Nós dividimos dois pedaços de 

pizza, com guaraná (risos) no sábado à noite, numa padaria chamada Santa 

Tereza, nós dividíamos né, aí depois durante a semana a gente não se 

encontrava. Ah! Isso por um período de uns seis meses mais ou menos até que 

eu fui trabalhar nas férias pra ganhar alguma coisa né.  

Aí depois, que mais?  Nosso relacionamento é relativamente bom, apesar 

dela ser muito mimada e ser filha caçula, temporã, a mãe protegeu demais e 

ela então a vida inteira protegida e acha que o mundo gira em torno dela e da 

um pouco de trabalho, mas também como eu já tinha sofrido muito acho que 

também isso tudo (risos) me leva a não me preocupar com isso entendeu ou 

não? Acho que se eu fosse, se eu tivesse um histórico diferente eu acho que a 

coisa também não teria sido diferente, estourado, porque ela na 

realidade...mas em termos de companheira é uma grande companheira, 
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naquilo que ela tem interesse ela pega e faz muito bem né. É muito inteligente, 

tem uma série de predicados, assim pra compor, por exemplo, pra escrever 

poesia, pra cantar né, sempre foi muito dedicada a essas coisas dela também. 

Depois que nós casamos ela fez duas faculdades, fez a faculdade de música, 

onde ela foi muito bem sucedida, porque ela tem o ouvido absoluto e tocava 

um pouco de piano e depois mais tarde lá nos Estados Unidos estudou um 

pouco de inglês nas faculdades e depois também aqui ela fez a faculdade de 

Direito, não exerce, mas contribuiu pra ela. Então ela começou a lecionar aos 

17 anos, então a coisa foi sempre. Fomos nesse sentido, fomos sempre muito 

companheiros, se bem que ela exige muito no sentido de presença né, mas 

não me atrapalha muito no meu trabalho, nunca atrapalhou nesse sentido né, 

cobra é claro o tempo junto, mas faz parte da vida né e mais ou menos é isso, 

alguma coisa, não sei mais muito o que dizer. 
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CAPÍTULO V 

 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A elaboração desse capítulo assemelhou-se ao ato de desenrolar fios 

dos vários novelos das lembranças; ato em que os caminhos do passado e do 

presente  dos sujeitos desta pesquisa  se encontram, se cruzam.  

1. Quem eu sou 

  Não podemos ignorar a importância que da memória coletiva; porém, 

quem a recorda é o indivíduo. É ele que descortina as camadas que o passado 

apresenta e traz a tona o que lhe é mais significativo (Bosi, 1994). 

 Partindo da ideia de que quem recorda é o indivíduo, não podemos 

estranhar que as duas pessoas que participaram desta pesquisa começaram 

suas histórias se apresentando. Dizendo quem são, de onde são, o que fazem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensando em uma pesquisa sobre envelhecimento/velhice, nota-se que 

nenhum dos entrevistados citaram, em suas apresentações, os anos vividos; 

não levaram em consideração suas  idades cronológicas. O lugar onde nasceu 

ou que fizeram ou fazem hoje teve um papel de destaque.  

Nasci no Rio Grande do Sul, Santo 
Antônio da Patrulha, chama o lugarzinho, 
uma vilazinha pequena né! Porém era 
distante, nem morava na cidadezinha 
mesmo. Eu morava ainda pra fora né! Fui 
criada na roça... (D. Cecília) 

Bom, eu sou Belisário Marques, sou 
psicólogo, clinico, já estudei vários, varias 
coisas, fiz educação física, fiz filosofia pura, 
educação física na USP, filosofia pura na 
PUC, e depois fiz o doutorado e mestrado 
nos Estados Unidos na Universidade de 
Maryland e depois revalidei na USP. 
Trabalho atualmente como psicólogo 
clinico...(Dr. Belisário) 
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2. Apresentando a Família 
 

Passa-se logo em seguida a apresentação do grupo com forte referência 

na vida dos indivíduos: a família. Começando pelos pais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para Sarti (2004, p.17), “a família é o lugar onde se ouvem as primeiras 

falas, com as quais se constrói tanto a autoimagem e a imagem do mundo 

social”.  É através da família que começamos a ver, entender e a dar 

significado ao mundo. Mesmo já adultos a família continua dando significado às 

experiências vividas.   

...minha mãe morreu, aos 7 anos, daí eu 
fiquei perambulando pela vida, porque meu 
pai casou dois meses depois, separou os 
filhos, na realidade em menos de seis meses 
acho que não tinha nenhum dos filhos com 
ele, a não ser eu. Aí, a madrasta não era lá 
das mais recomendáveis, era muito mais 
nova do que ele, ela tinha vinte e poucos 
anos, ele tinha 47, 48 anos, apesar de ele 
esconder quantos anos tinha de fato...(Dr. 
Belisário) 

...Meus pais cristãos, sem muita cultura, 
porém cristãos né? Tiveram 12 filhos né? 
Dentre esses eu estou no meio também e 
criaram todos dentro da igreja né? E digo, 
com a pouca cultura que eles tinham a minha 
mãe era mais culta, porém não tinha curso, 
mas ela lia muito, ela gostava de ler. 
Descendência de espanhol com inglês, ela 
era neta desses aí, espanhol e inglês, a vó 
dela era inglesa e o avô era Espanhol. Então 
a raça um pouco mais... Meu pai era mais 
calmo. Ela era mais...mas também minha 
filha, com aquele monte de filhos, qual é a 
mãe que não aguenta que ia aguentar o que 
ela aguentava né? Por exemplo, a gente 
trabalhava era da roça, a gente era da roça. 
Dia de chuva num tinha condição de 
trabalhar, ficava todo aquele mundo dentro 
de casa, pobre da minha mãe! Hoje quando 
eu lembro, hoje naquele tempo achava que 
tudo bem né? Mas eu pensando hoje, é 
muito duro...(D. Cecília) 
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Se existe um espaço onde a personalidade tem maior importância, este 

é o espaço das relações de parentesco; nenhuma comunidade consegue como 

a família valorizar tanto a diferença de cada pessoa (Bosi, 1994). 

Uma das diferenças significativas entre as histórias é a forma como 

ambos retratam a figura paterna.  

[...] Meu pai era calmo era muito bom e ele, num sei, ele parece 
que tinha certa preferência assim por mim [...] (D. Cecília) 

 

E às vezes eu parava pra brincar um pouco quando ia fazer 
entregas de mercadorias e uma vez meu pai me viu né fazendo, 
mas eu não trabalhava pra ele, não tinha nada a ver comigo, 
mas ele me pegou lá e me deu uma surra, porque eu tava 
jogando bolinha de gude e quase me matou, ai eu já devia ter 
unas 11 anos ou 12 anos, ai ele não me matou porque minha 
madrasta não deixou né, porque ela viu que ele tava louco né, e 
ele era pirado mesmo, ele era muito mal, muito covarde, eu vejo 
mais como covarde. Mas num momento que ele me bateu tanto 
que num determinado momento se ele tivesse matado ou não, 
eu já tinha passado do ponto, porque eu já tava todo ferido né, 
tanto assim que depois que ele me bateu ela me deu um banho 
de salmoura, foi uma catástrofe total aquilo ali...(Dr. Belisário) 

 

A figura dos irmãos foi trazida com muita importância e com grande 

frequência em ambas as histórias. Porém encontramos diferença no que Bosi 

(1994) nos trás. Esta autora nos fala que a maior parte das lembranças dos 

irmãos fica fixada na infância e vai perdendo força com o aumento da idade, 

porém com D. Cecília a força da figura dos irmãos se mantém. 

 

3. Lembranças da Infância e da Juventude 

 

As lembranças da infância ocuparam grande parte dos relatos, o que 

também foi encontrado nas pesquisas de Bosi (1994) quando se refere à 

divisão do tempo. Para a autora, a infância é apresentada de forma expandida, 

a juventude é apresentada de forma mais tranquila, já a idade madura se 

mostra de forma rápida.  
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 Voltar-se para o passado de forma tão prazerosa pode ser explicado por 

este ser sentido como um tempo em que o indivíduo se sente produtivo; as 

épocas em que a vida de apresenta com essa característica são a infância e a 

juventude.  Porém, mesmo o tempo se apresenta com sentidos diferentes para 

cada pessoa (BOSI, 1994).  

 Os dois participantes da pesquisa apresentaram suas histórias dando 

maior enfoque a esses períodos da vida (infância e juventude).  

As histórias são apresentadas como uma sequência de “marcos” que 

foram significativos para cada um. Devemos observar, porém, que estes 

marcos não foram apresentados de forma fixa, ou seja, em uma ordem 

cronológica (kronos); o foram da forma que fazia mais sentido para cada 

participante (kairós). 

 

4. A Cidade 

 

 Chamou-me a atenção às lembranças tão concretas da cidade, 

especialmente das ruas, por onde foram vividas as histórias infantis. Existiu 

ainda em um dos participantes o movimento de depois de passado muitos anos 

voltar as mesmas ruas e repassar os caminhos, e se deixar surpreender pela 

nova visão da realidade. Ruas ou ladeiras que se apresentavam de forma 

muito menor do que a lembrança que se tinha.  

 

...Então fui trabalhar com esse irmão da primeira mulher, quando eu, 
que tinha uma quitanda no bairro chamado Santa Tereza, na Rua 
Amarro de nº 51, ainda me lembro até hoje, era uma vida não muito 
fácil, porque ele morava na casa do sogro e eu também morava lá e ele 
era muito bruto e a gente levantava sempre às 4 horas da madrugada 
pra ir buscar as verduras, pra vender na venda lá, na uma frutaria né, lá 
chama frutaria[...]Então 4hrs quando ele me chamava, ele já, ele era 
muito bruto esse cara ai, então ele já me chamava assim de uma forma 
bem brusca, bem ruim. Aí eu pegava um carrinho, puxava o carrinho até 
o mercado, chegava lá no mercado, ele comprava as frutas e etc, e 
bananas, tudo que era fruta, verduras, punha no carrinho, levava uns 
balaios com ele no bonde e eu ia puxando o carrinho do mercado, lá no 
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centro até o bairro Santa Tereza. O carrinho às vezes era mais pesado 
do que eu e tinha um morro lá pra subir, se não me falha a memória a 
rua chamava Assis Chateaubriand, e logo depois do parque, tem um 
parque lá no centro da cidade, logo depois do parque, vinha essa 
subida, pra ir pra esse bairro lá de Santa Tereza. Aí muitas vezes o 
carrinho me puxava de volta, até que eu descobri que se eu fosse em 
vez de uma linha reta, num alinha inclinada né, então eu ia fazendo 
zigue zague com o carrinho, porque se ele voltava, ele voltava só ate o 
meio fio, e às vezes muitas pessoas ficavam com dó de mim e me 
ajudavam a subir o raio do morro. Deve ter o que uns 50, 70 metros o 
morro assim. Que depois eu voltei lá pra ver né. (risos) Fazer lá, o 
mesmo percurso que eu fazia.  

 

Aparecem também lembranças de lugares específicos: 

 

Aí eu fui vender uns ovos na cidade, eu era pequena ainda, estava 
talvez com 6 pra 7 anos, e fui vender. E naquele tempo nada de 
campainha, era na base do dedo que ficava doendo de tanto bater e 
não vender né!? Aí naquele dia mamãe disse: Olha minha filha você 
tem que vender duas dúzias de ovos, você vai vender, você que vai 
vender hoje. Você vai sair e vender. Eu fui sozinha, nem uma irmã junto, 
fui sozinha. Aí fui, bati e bati de porta em porta, o dedo já estava doendo 
já e nada deu vender. Aí abriu um bazar, que hoje chama bar, então 
aquele bazar com, eu vi era novo o bazar, eu me lembro até o nome era 
São João. Bazar São João. Eu falei, eu vou entrar ai, quem sabe eles 
compram os ovos. 

 

5. Dificuldades 

 

 Aqui aparece mais uma semelhança nas histórias. Um e outro tiveram 

muitas situações de sofrimento em diferentes momentos da vida. Um dos 

participantes inicia sua apresentação trazendo isso à tona.   

 

[...] e o meu histórico é um pouco complicado porque vivi numa 
fazenda e depois minha mãe morreu, aos 7 anos, daí eu fiquei 
perambulando pela vida, porque meu pai casou dois meses 
depois, separou os filhos, na realidade em menos de seis meses 
acho que não tinha nenhum dos filhos com ele, a não ser eu. Aí, 
a madrasta não era lá das mais recomendáveis, era muito mais 
nova do que ele, ela tinha vinte e poucos anos [...] (Dr. Belisário) 
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 São sofrimentos nos mais variados sentidos. Em outro momento diz: 

 

[...] a mulher dele não queria que eu dormia na sala, e toda noite 
eu ficava esperando até ele dar ordem pra entrar pra dormir né. 
E ai eu ficava ouvindo convencendo ela de deixar que aquela 
seria a ultima noite. Então eu devo ter dormido lá alguns meses 
e toda noite era a ultima noite, ele prometia (risos) pra ela toda 
noite. Mas ele era muito bom, ele era um cara que me ajudou 
muito na vida. Aí ele, vejo ele mais como um pai, como uma 
pessoa que eu tenho toda a gratidão, do que meu pai né. Meu 
pai foi muito cruel, muito mal, muito covarde. 

 

6. O Estudo Como Caminho 

 

 Um pensamento comum à sociedade - que o estudo pode ser um 

caminho para a mudança de vida - se mostrou realidade para os nossos dois 

participantes.  

Aprender ler é algo que se apresenta com interesse sobredeterminado 

para um dos nossos participantes:  

 

[...] Eu geralmente ia também, eu num, eu num gostava de sair 
sábado não, por que eu gostava muito de ler. Puxei minha mãe. 
Eu gostava, até hoje eu gosto muito de ler e eu gostava de ler, e 
eu gostava de ler a bíblia desde juvenil. Eu já, eu aprendi a ler 
nova né?! Quando as minhas... Eu escutava minhas irmãs, 
naquele tempo era A, B, C, D e ta-ta-ta, tudo alto. Estudava 
falando. E era assim que estudava. E essa minha irmã que tinha 
uns 4 anos de diferença era a próxima minha, mais velha, então 
ela começou a...ela foi pra escola com 9 anos, num foi novinha 
não. E eu tinha 4 anos, tinha 5 né? Então eu ficava escutando 
aquilo ali, doida porque eu gostava muito de história, eu gostava 
por que minha mãe contasse história. Mas coitada da mamãe, 
num tinha tempo de estar contando história, muito filho né? Aí eu 
dizia ai, mas quando ela contava, contava pra nós todos assim. 
Eu gostava de história, ai eu ainda sempre queria mais. Aí eu 
escutava ela lendo, ela falando alto lá, A, B, C, D, o alfabeto, e 
eu decorei o alfabeto. Então depois, é separado, naquele tempo 
era assim, estudava depois às vogais. Então as vogais ali A, E, I, 
O, U tudo bem. E eu gravando aquilo, o gravador estava bom.  
Aí eu estou gravando, eu escutei quando ela começou a juntar 
as letras. Já B - A = BA, né?! É aquela coisa toda, e eu 
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prestando atenção. Quando ela aprendeu a ler, eu já sabia 
também. E eu já estava com 6 aninhos aí né?! Eu, quando ela 
aprendeu a ler, eu já sabia, eu já estava lendo também. Talvez 
não bem quanto ela né? Porque ainda era nova, mas num achei 
aquilo novidade, achei que era normal eu também aprender. (D. 
Cecília) 

 

A possibilidade de aprender abre um novo mundo de possibilidades: 

 

[...] Ai num sábado eu passei lá e vi uns rapazes almoçando bem 
vestidos a mesa e eu tava mal vestido, roupa né, descalço 
sempre, roupa vagabunda, porque eu ganhava comida e 
ganhava assim uma base de 50 reais por mês né que era o 
dinheiro que eles me davam. Aí eu vi aqueles rapazes lá bem 
vestidos de gravatas, conversando, comendo a mesa, coisa que 
eu nunca tinha, fazia porque. Eu comia minha comida 
geralmente era numa lata de marmelar, não sei se, era uma lata 
compridinha assim. Então era posta a ali a comida, a comida ali 
e pronto e voltava, não tinha sobremesa e às vezes eu trazia 
sobremesas finas, pêssegos, coisas enlatadas de sobremesa, 
mas eu não comia, mas ai a venda tava lá a minha disposição, 
tinha lá muito canudo, muito pé de moleque então eu chegava lá 
eu descontava... O que eu não comia em casa né.[...]Aí quando 
eu vi aqueles caras lá bem vestidos comendo a mesa eu 
perguntei de onde eles eram, aí o João, a gente já era muito 
falante, malandro, então me falou que eles eram Adventistas e 
que estudavam num colégio Adventista e estavam lá trabalhando 
durante as férias vendendo livros, para estudar. Então aquilo 
me...Falei “puxa vida né, se eles são pobres e estão estudando e 
da pra vender livro”, então aquilo me deu uma ideia. Aí eu fiquei 
sabendo que já tinha um outro irmão da primeira mulher também 
que estudava e fazia teologia, no curso teológico no Colégio 
Adventista aqui em São Paulo. 

 

Na história de D. Cecília se expressa um arrependimento relacionado  à 

questão da não continuidade do estudo.  

 

[...] Fiquei assim eu tinha 16 anos e olha fui casar com 23. Por 
que eu fui atrasada pro colégio, fazer admissão ainda depois né 
fazer o ginásio e me matriculei pra o magistério, mas depois 
resolvemos casar em julho, besta que eu fui. Olha eu vou falar, 
naquele tempo casava, Oh! tinha que ser aquilo ali, num podia 
estudar mais eu dentro do colégio matriculada, tranquei a 
matricula porque casei. Num fiz, podia ter feito né? [...] 
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7. O Cônjuge 

 

A vida com os cônjuges permeia as histórias dos participantes que inclusive 

terminam seus relatos falando de seus cônjuges e da importância deles em 

suas vidas. O apoio e suporte recebido durante toda a trajetória de vida é 

trazida durante os relatos, assim como os momentos difíceis.  

Seguem-se exemplos desses relatos: 

[...] foi um relacionamento bom com minha esposa, jamais iria 
pedir ela em namoro, porque ela é muito mais, muito mais... ela 
é muito mais avançada do que eu, era três anos de estudos na 
frente, ela tinha uma sociabilidade muito diferente da minha, aí 
depois né, mas foi bem, ela que me convidou pra conversar 
comigo pra...pediu em namoro e... né fiquei numa situação difícil. 
Ela foi uma grande companheira, porque quando estávamos 
namorando, eu não tinha dinheiro pra visita-la e totalmente sem 
nada. Então ela que pagava pra eu ir visita-la na sexta à noite e 
no sábado pagava pra eu ir e pagava pra eu voltar e pagava 
uma pizza (risos.) Pizza não! Nós dividimos dois pedaços de 
pizza, com guaraná (risos) no sábado à noite, numa padaria 
chamada Santa Tereza, nós dividíamos né, aí depois durante a 
semana a gente não se encontrava. Ah! [...] me da um pouco de 
trabalho, mas também como eu já tinha sofrido muito acho que 
também isso tudo (risos) me leva a não me preocupar com isso 
entendeu ou não? [...] mas em termos de companheira é uma 
grande companheira, naquilo que ela tem interesse ela pega e 
faz muito bem né. É muito inteligente, tem uma série de 
predicados, assim pra compor, por exemplo, pra escrever 
poesia, pra cantar né, sempre foi muito dedicada a essas coisas 
dela também. [...] Fomos nesse sentido, fomos sempre muito 
companheiros, se bem que ela exige muito no sentido de 
presença né, mas não me atrapalha muito no meu trabalho, 
nunca atrapalhou nesse sentido né, cobra é claro o tempo junto, 
mas faz parte da vida né [...].(Dr. Belisário) 

 

 O marido de D. Cecília está presente em grade parte de sua história, 

eles ficaram juntos por mais de 60 anos, e a ausência do “Meu Velho”, que é 

como ela o chama, é mesmo após 6 anos de sua morte sentida com muita dor 

e sofrimento 

 

Quando o meu marido morreu, eu queria morrer também claro. 
Eu pensava bom, eu vou morrer logo também, estou com muita 
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saudade e tal, mas minha filha, a velha está ainda há seis anos 
sem o marido, estou aqui [...] Ai eu fiquei na viuvez, triste, triste 
mesmo, mas estou aqui ainda ate hoje. O porquê Senhor? Eu 
pergunto. Muita saudade, muita, muita, muita (choro), num tem 
um dia que eu não lembre dele. A sorte que eu tenho os netos, 
como eu já falei uma família feliz. 

 

8. A Velhice 

 

A velhice foi pouco mencionada pelos participantes; o Dr. Belisário 

sequer mencionou a questão. 

Trazida por D. Cecília a velhice é apresentada, mesmo que rapidamente, 

como doença.   

Eu nunca tive doença nenhuma, num tenho até hoje, graças a 
Deus, num tenho doença nenhuma. A minha doença é velhice 
[...] 

 

 Esta fala da nossa participante mostra a ambiguidade apresentada por 

Concone: 

 se a doença genericamente aponta para a velhice, esse não é o 
caso dos entrevistados, que vêm “suas” doenças, “somente 
como doenças” e não como algo relacionado à idade ou 
indicativas da sua própria condição de velhos (2007; p.26). 

 

 Em nossa sociedade a velhice é vista com um problema ou como algo 

negativo. Uma tentativa de explicar a ausência de menção à velhice ou ao 

envelhecimento nas falas do Dr. Belisário pode ser compreendida com sua fala:  

 
Pra mim não fazia diferença nenhuma, eu tava acostumado, 
problema pra mim não era problema, então, já tinha passado de 
tudo. 

 

Em sua fala D. Cecília nos traz uma tentativa de explicar sua longevidade: 
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[...] o médico me disse: A senhora vai durar muito porque o seu 
coração não tem nada, nada de errado, tudo muito certinho seu 
coração. Pequeno, de acordo com o seu tamanho e coração de 
mulher, parece que é um pouco menor que de homem né? Ele 
disse: então você vai durar muito. Olha, morreu minha irmã, 
morreu o médico e eu ainda estou aqui né? A profecia está se 
cumprindo! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das histórias de vida de indivíduos com mais de oitenta anos 

pretendemos estabelecer, neste trabalho, relações entre as histórias de vida de 

cada um dos sujeitos e a forma como vivem suas velhices. 

Identificamos os momentos significativos, como se construíram suas 

histórias e os aspectos recorrentes para ambos os participantes. Assim, a 

valorização das histórias ocorridas no seio familiar, o estudo como 

possibilidade de crescimento e emancipação e até mesmo as dificuldades 

encontradas durante a história mostraram-se significativas para ambos.  

Um dos objetivos que tínhamos era compreender, a partir da fala dos 

sujeitos, a forma como a velhice emerge nas histórias de vida dos sujeitos e 

identificar as percepções de envelhecimento e velhice junto a pessoas com 

mais de 80 anos de idade (idosos mais idosos). Aqui, tivemos uma surpresa; 

poucos aspectos do envelhecimento ou da velhice apareceram. O que mais 

apareceu foi a vida tal qual ela se apresenta, independente de qual fase do 

desenvolvimento o sujeito se encontra. Observou-se que os sujeitos vivem 

aquilo que a vida lhes apresenta ou aquilo que tinham como objetivo. Aqui 

reside o sentido da vida para eles, viver a vida, sem predeterminações ou pré-

julgamentos. A vida surge e se vive, tanto no que acontece de bom, quanto no 

que ocorre de ruim.  

Não pretendemos esgotar as discussões sobre o tema.No entanto, 

acreditamos que a velhice pode perder o peso que colocam sobre ela. 

Ressaltamos, portanto, a necessidades de pesquisas que trabalhem com a 

perspectiva de possibilidades de superação.  

Gostaria de encerrar com uma frase que talvez possa servir como 

orientação para o nosso caminhar e porque não envelhecer: 
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Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um 
se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto, 
hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e 
principalmente viver. Dalai Lama  
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)      

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre História 
de Vida e Envelhecimento de responsabilidade do (a) pesquisador (a) Vivian 

Andrade Araújo orientada por Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Valsecchi de Almeida.  

O objetivo central desta pesquisa é conhecer sua história de vida e sua 

velhice.  

Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa 

do estudo.  Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória e você pode 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem ser prejudicado 

por isto.  

Você também não receberá pagamento pela sua participação no estudo 

e nem haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você 

terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. Caso tenha dúvidas 

sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas na 

pesquisa que não constam neste termo e caso se considere prejudicado (a) na 

sua dignidade e autonomia, pode entrar em contato com o (a) pesquisador (a) 

(Vivian Andrade Araújo – 99356-2528) ou consultar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP. 

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa e sei que terei 

uma cópia deste termo.  

São Paulo, ___/____/2014. 

Nome do (a) participante: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Nome do (a) pesquisador (a): ______________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 


