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ANEXO C - Registro do material gravado de entrevistas com as adolescentes mães 

 

Entrevista nº 1 - E  

E., uma adolescente com aparência delicada, tinha 15 anos quando iniciamos as 

entrevistas. E. fez pré-natal no PAIAG, comparecendo a oito consultas médicas, mas não 

freqüentou o grupo semanal de preparação para o parto. Ela estava trabalhando durante a 

gravidez e era dispensada do serviço somente para consultas médicas. Teve parto normal. O 

bebê, que se chamou M. (mesmo nome do pai), tinha um mês e meio, quando aconteceu o 

primeiro encontro da entrevista. A entrevista foi agendada quando da primeira consulta de 

pós-parto (puerpério), no hospital. 

 

data de nascimento da adolescente: 26/09/1981 

data do nascimento do bebê:           05/04/1997 

datas dos encontros:    19/05/1997 

                                    03/06/1997 

                                    10/06/1997 

Primeiro encontro com E 

Quando fui ao encontro de E. no endereço que ela me forneceu no hospital, custei 

um pouco para encontrar a casa. O bairro tinha muitos armazéns de transportadoras e 

algumas casas muito velhas e pouco conservadas. Havia muitos caminhões na rua, alguns em 

manobras nos armazéns. Uma adolescente que estava na calçada perguntou-me quem eu 

estava procurando. Quando eu lhe disse o nome de E., imediatamente ela me indicou a casa. 

O número da residência estava quase imperceptível porque praticamente apagado no muro. 

A entrada não tinha portão e dava para um terreno com terra, mato e algumas bananeiras. No 

fundo do terreno havia duas casas, de construção de madeira com alguma alvenaria. Eu bati 

palmas e seis cães apareceram, latindo muito. A adolescente que ficou ao meu lado na 

calçada falou para eu ter cuidado porque eles mordiam. Eu chamei em voz alta pelo nome de 

E., não entrando no terreno por temor dos cachorros. E. apareceu segurando o bebê no colo e 

indicou-me que eu entrasse. Parecia que ela estava me aguardando. Cumprimentei-a e ela me 

disse “está tudo ótimo”, com uma voz muito delicada, quase infantil, porém convicta. Tendo 

E. como guardiã perante os cães - que ela disse serem mansos quando ela estava junto - 

fomos pelo terreno em direção às casas. A adolescente que me encontrou na rua nos seguia. 

E. parecia ignorá-la. Entramos todos (eu, E., o bebê e a jovem) numa das casas, subindo por 

uma pequena escada. Um outro cão que estava preso latia ferozmente enquanto subíamos os 

degraus que levavam à residência. Eu estava insegura com os cães que não entraram na casa 

conosco, mas continuavam latindo muito. E. falou que pensava que eu viesse mais cedo e 
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que sua avó já havia saído. Eram quatro horas da tarde - a hora marcada para nosso encontro. 

Quando entramos na casa, eu comentei com a adolescente que nos acompanhava até então, 

que eu estava fazendo uma pesquisa e que precisava falar com E., a sós. Ela se retirou, 

parecendo-me bastante decepcionada. E. não fez nenhum comentário sobre aquela jovem. 

Chegamos, eu, E. e o bebê, num espaço da casa que parecia uma mistura de sala e 

dormitório, delimitado por um pequeno guarda-roupa que dividia parcialmente o cômodo, 

como parede. Passamos antes por uma cozinha, com fios de varal e roupas estendidas no 

alto. Todo o espaço da casa pareceu-me apertado. No local que entramos havia uma televisão 

ligada sobre uma  mesinha, um velocípede já bem usado num canto, caixas com objetos, 

roupas e sapatos, outra mesinha arrumada para passar roupa, uma cama de casal e também os 

fios de varal estendidos. E. me indicou que eu sentasse na cama. Não havia cadeiras. 

Sentamo-nos então e E. me ofereceu o bebê para que eu o pegasse no colo. Eu o acomodei 

no meu colo, ajeitei o gravador e retomei as instruções da entrevista. O bebê pareceu-me 

bem limpo, bem cuidado e arrumado. Vi, pelo espaço deixado pelo guarda-roupa, um outro 

espaço de dormitório, com uma cama de casal, onde dormia um rapaz. Lá também notei um 

berço com mosquiteiro de tule com enfeites aplicados e um armário com muitos bichinhos 

de pelúcia. Havia muitos objetos velhos e alguns novos misturados. Ali tudo pareceu-me 

também muito apertado, havendo espaços justos para que um adulto se locomovesse. Ambas 

as camas (a que estávamos sentadas e a que o rapaz dormia) não tinham colchões e sim uma 

forração de panos sobre o estrado. Quando E. pareceu perceber que eu havia olhado para o 

rapaz, ela me disse que aquele era o M., o pai do bebê. Ela disse que ele estava dormindo 

porque havia tomado uma injeção para dor, por ter extraído um dente. Retomei as instruções 

e começamos a entrevista, com muito barulho dos cães latindo fora da casa e o rapaz ao lado, 

que pareceu dormir profundamente até que eu me retirasse. Logo no início do relato de E., 

com o gravador ligado, eu lhe devolvi o bebê que me pareceu inquieto no meu colo. 

 

Registro do material gravado: 

(Então, conforme eu lhe expliquei, eu vou ouvir...o que você quiser falar, tá?) 

Ahn ..ahn (concordando)........ah...a minha vida, depois que eu ganhei ele, está ótima...mudou 

tudo......a gente que é mãe.....depois que é mãe ..muda tudo....porque a gente sofre junto com 

ele.. uma coisa que a gente nunca sentiu ..uma sensação muito boa de ter um filho...muda a 

vida da gente.....tem que levar ele no médico....aí ..eu tive que passar nitrato de prata no 

umbiguinho dele porque caiu e ficou feio....eu tinha ido lá e a moça falou que não doía nada 

e quando eu fui no outro dia, porque tinha que tá indo lá todo o dia e ..quando foi no outro 

dia que a mulher falou que doeu...aí eu chorei junto com ele...não agüentei ..eu e ele 
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chorando....a gente sofre junto com ele...tudo o que ele sente a gente...parece que tá sentindo 

na gente.....acho muito bom (..)......... 

( O que mudou na sua vida?) 

Ah...mudou...assim...as coisas que fazia...agora eu tenho que me preocupar...tem que ter 

mais responsabilidade...se ele ficar doente, eu tenho que levar...porque é meu filho, 

né?...mãe...a meni...a menina...mulher ..adolescente que tá pra ser mãe, ela tem que ter mais 

responsabilidade, né...porque é uma vida que ela tem que cuidar...uma vida que ela tem 

que...tem que...tá ali protegendo...é uma coisa muito indefesa...depende muito da gente...pra 

tudo depende da gente...se a gente não fizer, né...quem vai fazer?...... 

(Alguém lhe ajuda a fazer as coisas com o bebê?) 

Não. 

(Só você?) 

Só eu...e no começo do meu namoro...porque minha mãe ajudou muito minha irmã mais 

velha...no começo do meu namoro com ele, minha mãe falava que se eu pegasse com ele, eu 

não ia ficar em casa...porque ela não ia me querer.....que eu ia pra casa da mãe dele...mas 

mesmo assim....sempre eu tive certeza que...antes de eu ..de eu fazer o teste de gravidez, 

né...quer dizer...logo que eu...eu pressenti que eu tava...eu decidi, desde o começo do 

namoro...não pensei nunca, nunca em tirar...muitas pessoas me deram conselho pra eu 

tirar...eu tava com um ..acho que com um mês e pouco já....quando eu engravidei....sabe 

quando tu não sente...sabe?.....no primeiro mês...vim saber que...eu fui saber que tava 

grávida dele mesmo com dois meses.....a gente tava...eu e ele tava até brigado...ele....eu dei a 

notícia ..a notícia pra ele, ele tava no serviço........ 

(O que você sentiu quando soube?) 

O que eu senti?....eu não sabia o que pensar na hora...eu fiquei.... eu fiquei pensando, 

né...fiquei preocupada também porque eu não (...) nada de criança....fiquei....com medo de 

não saber cuidar dele (refere-se ao bebê)....agora ficou forte...bem....ele come pra 

caramba....tenho bastante leite (..)......minha vó ..ela madrugou pra me dar remédio, mas eu 

joguei fora ..não tomei..... 

(Que remédio?) 

Ela queria me dar Cibalena e um chá...um chá quente....foi até umas três e pouca da 

manhã...aí eu joguei fora....a turma veio vê a gente discuti...ainda passou (..) na cara dela, 

aí....minha vó chegou a ficar grávida...só que ela tirou...e queria fazer a mesma coisa 

comigo...não, eu falei...eu quero ter meu filho...eu falei desde o começo...falei que eu 

queria...a minha mãe quando pensou que eu estava grávida a primeira vez, ela me deu 

chá...(...) a gente...a gente chorou ainda...logo de manhã..... 

(Quem chorou?) 
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Eu e ele...porque a gente queria (..) desde o começo....porque a gente...porque foi...foi depois 

de um ..um ano...um ano, um mês e alguns dias que a gente foi ter relações...e ficou muito 

tempo pra mim pegar ..a gente achou até que nem eu nem ele tinha (..)..tinha possibilidade 

de ter filho e a gente falava muito que se a gente não pudesse ter, a gente ia adotar um filho... 

(Vocês estavam namorando há um ano e um mês e não tiveram relação durante esse tempo 

....) 

Não.... 

(Por que você acha que vocês não tiveram relação?) 

Não...porque a gente achou que não era no momento certo....... 

(Você começou a namorar com que idade?) 

Eu tinha...acho que...acho que de treze pra quatorze anos. 

(E ele, tinha que idade?) 

Ele tinha...acho que dezenove, se não me engano... 

(Agora, você está com ...) 

Eu tô com quinze anos e ele tá com vinte e um...a gente agora ..no dia dezenove de julho vai 

fazer (..)  

(O bebê resmunga; E. diz que ele está com fome, fala e brinca com o bebê enquanto tira o 

peito para fora de um sutiã, não uma "lingerie" e sim um corpete que é comumente usado 

como peça de roupa não íntima) 

..Ele mama bem (o bebê começa a mamar; E. abaixa o volume da televisão; ela parece-me 

muito orgulhosa do seu bebê)........eu que pensei até que a minha mãe ia ficar meio 

assim...ela parece que sofreu junto comigo... no hospital ..ela dormiu até comigo...me ajudou 

bastante na primeira noite....a última pessoa que eu pensei que não ia me ajudar foi a 

primeira que me ajudou.... 

(Quem?) 

A minha sogra ..a primeira semana eu fiquei lá na casa dela...ela me ajudou bastante....... 

(Quando você ficou grávida, você falou que falaram para você tomar remédio...sugeriram 

abortar....) 

Isso. 

(Depois de quanto tempo eles passaram a aceitar?...eles passaram a aceitar, na família?) 

Ah ..passaram...porque sabiam que eu queria...minha mãe logo que soube, ela falou...ah, 

coitada da minha filha...que não sei o que..(..) vai...vai sentir uma dor do caramba...vai ver a 

dor que você vai sentir...ah, ela ficou com medo da dor porque ela falou que dói muito pra 

ter um filho (o bebê se inquieta  enquanto segue mamando e E. o sossega)... 

(Você ficou morando na casa com a mãe até ter o bebê?) 
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Não...foi a primeira semana...que eu saí do hospital, eu fui pra casa da minha sogra...eu 

fiquei uma semana....... 

(Aqui, quem mora?) 

Aqui só...nós três...eu, minha vó e ele (sinaliza com um movimento de cabeça o companheiro 

que dorme na outra parte do cômodo)..e agora o nenê.... 

(E a sua mãe?) 

Minha mãe mora no Rio Branco ( bairro da periferia de São Vicente, município vizinho)... 

(Nessa época que você engravidou, você estava morando com quem?) 

Quando eu engravidei...acho que eu não tava... não...já tava aqui já...se eu não me engano, eu 

já tava aqui... 

(Já estava com a avó?) 

Já...já tava com a minha avó. 

(Essa avó, é mãe da mãe?) 

Não...essa avó me criou desde novinha (o bebê resmunga; E. conversa com o bebê dizendo 

"que foi, filho? que foi?"; fica olhando para o bebê, e modula a voz, como que cantando)...ela 

cuidou de mim pra minha mãe trabalhar ...("calma!", diz para o bebê que voltou a 

resmungar)...cuidava de mim pra minha mãe trabalhar...aí teve um tempo, teve um tempo 

que eu morei com ela... foi ela que me vestiu, ela que me calçou, e até hoje ainda me dá as 

coisa....(o bebê está no peito, pára de mamar e resmunga; E. tenta acalmá-lo fazendo uns 

sons como "ch..ch..ch..ch", olhando para ele e balançando-o no colo; fala para ele: "que 

foi?...que foi?...não quer mais?"; o bebê parece que inicia uma comunicação com ela, 

emitindo sons agora diferentes dos resmungos anteriores, parecendo brincar; E. passa um 

tempo olhando para o bebê e interagindo com ele como que num contracanto de expressões 

sonoras do bebê e dela; ela emite sons de sorriso de forma infantil, junto com sons 

semelhantes do bebê; ela lhe diz "chega?", perguntando para o bebê se ele não quer mais 

mamar)....péra aí (enquanto ajeita o bebê no colo)...a gente briga, mas ela gosta muito de 

mim ...no dia das mães eu ganhei três, três jogo de lençol dela e um troqueiro (sorrindo, 

parecendo feliz pela recordação dos presentes; o bebê volta a emitir sons, parecendo 

reclamar e buscar a atenção de E.; ela olha para o bebê, o ajeita e lhe diz "pronto... pronto"; o 

bebê se aquieta e vai adormecendo)...... 

(E aí, você grávida, ficou morando aqui?) 

Isso...eu já tava morando aqui, quando eu engravidei... 

(O M. também veio morar aqui com você?) 

Veio. 

 (Quando que ele veio?) 

Acho que eu tava com dois meses ou três meses......... 
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(Como era a vida antes de você engravidar?) 

Como assim?...tando com ele? 

(A sua vida...como era?... o que você fazia?...como era a sua vida?) 

Ah... a gente saía bastante...quando ele ia... quando ele ia jogar eu ia junto...às vezes não, daí 

eu ficava em casa...eu tinha hábito também de fazer a unha... 

(Você fazia unha...)   

Fazia...fazia minha unha...de vez em quando fazia até a dele, quando ele vinha aqui em 

casa... assim que ele acabava de jogar ele ia...ia pra casa (parece referir-se a outra casa)... 

(Ele joga o quê?) 

Joga bola...assim que ele acabava de jo...de jogar, ele ia pra casa, ficava lá...aí a gente 

marcava de sair....às vezes ele ia lá cedo, e marcava de sair... 

(Lá onde?...você estava...) 

Na minha casa. 

(Nessa época, na casa...) 

Isso, no canal Cinco (referência de um local da cidade de Santos), nessa época. 

(Com quem morava?) 

Com a minha mãe e com meus quatro ir...meus três irmãos...com as duas meninas e um 

menino.... 

(Que idade eles têm atualmente?) 

Ó...a minha irmã mais nova agora tá com...treze anos, o meu irmão tá com dezenove...e a 

minha irmã mais velha tá com vinte e três..... 

(E nessa época estava o irmão de dezenove, a irmã mais velha, a irmã mais nova ...) 

....Ah...e........o que que pode mais?...... 

(Como era a sua vida nessa época... nesse local?) 

Na semana, era corrido, porque eu tinha...tinha que limpar a casa...eu estudava de manhã e 

depois teve um tempo que eu passei a estudar à noite....mas quando eu estudava à noite, eu 

tinha que limpar a casa e cuidar de meu sobrinho de dia...eu cuidei do meu sobrinho até os 

dois anos...eu cuidava dele até....... 

(E você já sabe cuidar de bebê?) 

Já... 

(Você cuidava dele... porque a irmã..?) 

Porque a minha irmã tinha que trabalhar...minha irmã mais velha tava trabalhando...aí eu 

cuidava dele da...da hora que ele, eu e ele acordava, até às cinco, seis horas...aí depois a 

gente tomava banho, e ia pra escola...aí quem ficava com ele era a minha irmã mais nova, de 

treze anos,...ficava com ele até o horário...até assim umas sete e meia, oito hora,...até o 

horário que a minha irmã chegava do serviço...e ela estudava de manhã....sábado, era  faxina 
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em casa e era (..) vez de cuidar, né...porque sábado só trabalha meio período...ela trabalhava 

na cidade (referência a bairro)...de balconista...aí ela, eu ficava com ele e tinha 

que...(...)...ó...o que marcou muito quando eu cuidava do meu sobrinho, foi que uma vez ele 

tava muito doente...isso eu não me esqueço até hoje....tava muito doente e minha irmã mais 

velha que ia... que ia pra...uma festa lá no colégio... ela chegou até me empurrar...nesse dia 

eu chorei tanto...nossa...chorei...chorei pra caramba...e ela jogava muito na nossa 

cara...jogava muito na nossa cara que pagava, né...só que, eu não achava que ela pagava o 

suficiente...porque...... 

(Quanto que ela pagava?) 

Ah...o que... acho que é como se fosse um...como...a gente... naquele tempo, um real 

era...valia muito dinheiro, né...não muito, mas dava pra gente comprar assim um 

creme...passar no cabelo...absorvente...essas coisa ...coisa pouca dava pra comprá....não dava 

pra quase nada e ela achava que era muito que ela pagava, que ela não tinha que dá nada 

(com ênfase) pra gente...mas tudo que ela dava, mas jogava na cara da gente, sabe?...ela 

achava que a gente tinha obrigação de cuidar...e ela falava que cuidava da gente quando a 

gente era pequena...então ela achava que a gente tinha obrigação de cuidar dele... 

(E o que você achava?) 

 Ahn...nada...eu, ahn, eu achava assim, pô, se o menino....se o menino tá doente, não custava 

nada, ela .. ela deixar de pensar em sair pra cuidar do filho dela, né...que o filho é dela, não 

foi a gente que arrumou...que nem agora, eu tô com o meu...eu pretendo pra onde sair, levar 

ele...não deixar ele com ninguém (o bebê emite som)......e ela xingava, xingava eu e minha 

irmã...e a gente se apegou muito ao menino.....quando ela chegava do serviço, ela nem ligava 

pra ele...se ligava, era muito pouco, porque ele sentia falta dela assim........ 

(E com sua mãe, como era?) 

Com minha mãe?... ahn, minha mãe traba... sempre trabalhou muito na vida dela, né 

pra....pra pôr...as coisas dentro de casa...porque, infelizmente ela não deu sorte com nenhum 

dos marido dela...que ela.... 

(E ela teve quantos?) 

Ahn...teve...o...da...da minha irmã mais velha...que ela falou que quando ela tav...quando ela 

ficou grav...quando ela ficava...ficou grávida da minha irmã mais velha...eu não sei se ele 

bebia muito...um negócio assim que era...aí ele disse que queria matá ela, e ela teve que 

fugí.....porque acho que ele bebia muito.....o do meu irmão, ela falou que o único marido que 

cuidou (.) da felicidade dela, foi o do meu irmão...porque levava ela pra sair...colocava as 

coisa dentro de casa, não deixava faltá nada.....e o pai do meu irmão já é falecido...só que 

antes dele morrer, ele...ela conta pra gente que ele foi embora... não avisou ninguém...só que 

ela diz que esse foi o único que...que fez ela um pouco feliz...saía com ela....o nosso pai, 
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não...o nosso pai desde...eu acho que desde quando a gente era pequena, ele nunca deu  nada 

pra ninguém...ele bebia demais, gastava o dinheiro na rua ou quando não trazia pra 

casa.....que nem...ele quan...trouxe uma geladeira...tro...uma vez ele comprou uma geladeira 

bem peq...uma geladeirinha dessas pequenininhas...tipo de...de fazenda... não tem essas 

geladeiras pequenas?...então, ele comprava as coisa pra mim e pra minha irmã mais 

nova....passava...passava cadeado....ele bebia demais ....não dá certo... não dava certo..... 

(O que ele fazia com a geladeira?) 

Ele fechava, trancava a geladeira....só... 

(Pra vocês não pegarem?) 

É...só....aí ele só dava pra gente quando a...quan..quando ele chegava....tinha uma 

grande...tinha a geladeira grande só que tinha a pequenininha que ele comprou...pra guardar 

as coisas....minha mãe achava aquilo ridículo né porque...que se comprasse pra um, tinha que 

comprá pra todos, não só pra mim e pra ela..... 

(E aí ela ficou com ele até....que idade você tinha?) 

Aí, eu acho que eu tinha...acho que até os onze anos...onze, doze anos...minha mãe ficou 

com ele....e a gente chorava muito quando eles começava a brigar... 

(E com você...) 

...Ele bebia muito... 

(Ele brigava?) 

Ahn? 

(E com você, ele brigava?) 

...Ah, brigava...porque a gente arrumava a casa....quando ele chegava ele falava que a casa 

tava bagunçada...que não fazia nada...que...a partir do momento que eu e a minha irmã mais 

nova começou a...a arrumar a casa...aí os mais velhos que bagunçavam....aí a gente tinha que 

arrumar tudo de novo...mas (..)... 

(Com que idade você começou a arrumar a casa?) 

Ah, eu não lembro de...com que idade (..).........que nem, teve uma vez, logo...acho que a 

gente ainda morava aqui (parece referir-se ao bairro)...aqui...pro canal Cinco...quando meu 

pai tava em casa.....a minha mãe ganhou um fogão de seis bocas...mas, sabe...ele tava de cara 

cheia...mas do nada...ele não queria que a minha mãe, não colocasse o fogão na cozinha...fez 

a maior briga ..ih...fez o maior quebra pau por causa do fogão....o que que tem a ver a minha 

mãe ganhar um fogão?...ele ..os dois brigava por...a minha mãe queria colocar o fogão pra 

dentro e ele...não querendo deixar o fogão entrar que não sei o quê...foi a maior briga nesse 

dia...a gente ficava muito nervosa, ficava vendo os dois brigar...a minha madrinha tinha que 

sair correndo lá da casa dela porque a gente ficava muito nervosa ..porque a gente era 

pequena, né...não dava certo o meu pai em casa...eu dei graças a Deus depois que ele foi 
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embora...depois que eu comecei a ver... quem era bom, quem era ruim mesmo...eu dei graças 

a Deus (..)..... 

(Depois você não o viu mais?) 

Meu pai ?... 

(É) 

Ah...vejo ele raramente....que nem...depois que o meu filho nasceu...ele já tá com um mês e 

pouco...depois de...de muitos dias que ele veio ver o menino...veio aqui mas não ficou nem 

quinze minutos com ele...só entrou, deu uma olhadinha nele, e foi embora....aí só veio ver 

ele.... no sábado...sábado, eu acho que era sete pouca...ele veio aqui...só que ele tava 

dormindo...e ele me chamou lá na rua...eu já tava lavando roupa...a roupinha dele (refere-se 

ao bebê).........meu bebê acostumou muito no colo...só tenho tempo de fazer as coisa quando 

ele dorme...(sorri)...o tempinho que ele dorme...que a gente espera o banho dele, né...que é 

dez e meia, onze horas....espera o banho dele...se não ele dorme, né filho?....aí o tempinho 

que ele dorme é o tempo que eu tenho pá...lavá roupa e ..passá...depois ele quer o tempo só 

pra ele...não quer ficar na cama............vou levar ele pra tomar a BCG...pra dar 

vacina...bonito (..)..não é filho?...e pra furá o pézinho...me deu a mai...dá a maior pena 

dele..(sorri)...e eu vi uma reportagem que ...ahn..o..o teste de pézinho é importante, né 

(..)...que é pra saber se criança...vai ter prob...problema mais tarde...tava passando na 

televisão e eu tava vendo que é muito importante... as mães fazer o teste do pézinho...que a.. 

mulher tava comentando na televisão, que ela não fez no filho dela, e mais tarde que ela veio 

saber...que por ela não ter feito, por isso que ela não soube que ela podia ter tratado antes, 

né? porque ela falou que tem  (..)  tratamentos.. só que ela não fez ..ela não sabia ..ela não 

deu importância...aí, por causa disso até, ela... tomou ..assim, uma atitude...e mo...abriu até 

uma casa pra...tratar de pessoas que têm deficiência mental...... agora vou pegar o resultado 

do teste dele...agora... no mês, acho que mês seis, acho que no dia cinco do seis.........eu tô 

com medo dele largar o peito, quando eu voltar a trabalhar... 

(Você vai voltar a trabalhar?...você estava trabalhando?) 

Trabalh...trabalhei até nove meses e alguns dias (..)....olha, ele nasceu no dia cinco e eu parei 

de trabalhar no dia três (..) ...trabalhei até o dia dois de abril...quando foi no dia cinco, ele 

nasceu.... 

(E em quê que você está trabalhando?) 

Ó, eu trabalho de faxina num escritório...é meio período... 

(Você é registrada?) 

Sou, sou registrada...tem o nome e...o mês...o nome e mês. 

(Você começou a trabalhar com que idade?) 

Com quatorze anos... 
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(Quatorze..) 

...Com quatorze anos. 

(E já é registrada?) 

Registrada ..eu fui registrada no dia quatro de abril...de noventa e seis.... 

(E o seu marido, trabalha?) 

Trabalha (..)... trabalha... 

(No quê que ele trabalha?) 

De auxiliar de escritório.. num cartório...lá na cidade... 

(E hoje ele está aqui porque ele arrancou um dente, não é?) 

(...) Aí não sabia quem eu olhava primeiro, se olhava ele ou o nenê (sorri)...minha avó agora 

está se apegando a ele (referindo-se ao bebê)... 

(Que idade tem sua avó?) 

Minha avó tem sessenta...acho que sessenta e cinco anos... 

(Ela tem outros filhos?) 

Não...não teve filho ela....o único que ela pegou, ela tirou...ela tem medo...da dor...do 

parto......... 

(E o seu parto, como foi?) 

Ah ..o meu parto, eu achei que foi muito difícil, que ele não queria...não queria 

sair....tentaram tirar ele a ferro...só que não conseguiram....o que é ruim do parto normal que 

eu achei...é os exames de toque, né, pra saber se tá na hora...e as contrações que é 

chata...porque quando ele sai mesmo, eu não senti...minha médi...a médica que fez meu 

parto, eu achei ela muito boa...(o bebê grita)... que foi filho? 

  

Falei para E. que o tempo dessa entrevista havia acabado. Marcamos novo encontro 

para daí a uma semana, para a continuidade da pesquisa. Ela me pediu para ouvir o gravador. 

Ficamos por alguns minutos escutando parte da gravação. E. pareceu gostar de se ouvir 

falando. Na saída ofereceu-me refrigerante, mas não aceitei. Mais uma vez tive que enfrentar 

a presença dos cães, que me acompanharam na saída do terreno, ao lado de E., com o bebê 

no colo.  

 

Segundo encontro com E 

Após uma semana voltei à casa de E. mas não realizei entrevista. Haviam ocorrido 

alterações de meus horários junto ao serviço de pré-natal. Como E. não tinha telefone 

acessível, fui então até lá para pessoalmente desmarcar nosso encontro, pois eu não teria 

outro tempo disponível naquela semana para a pesquisa. E., com o bebê no colo, veio me 
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atender no portão, após eu ter batido palmas e os cães terem dado sinal. Depois das 

explicações, marcamos novo encontro. 

Quando voltei para a segunda parte da entrevista com E., ao chegar à abertura de 

entrada que dá para o terreno de frente da casa, encontrei uma senhora que dali saía. Quando 

ela me viu começando a bater palmas, perguntou-me quem eu procurava. Ao ouvir-me falar 

que eu estava chamando por E., ela me disse ser sua avó. Não me parecendo nem um pouco 

à vontade com minha presença ali, disse-me que estava de saída, começando a chamar pelo 

nome de E., que para ali já se encaminhava, tendo o bebê mamando no peito. A avó saiu e 

nós entramos, após E. ter me dito que estava ótima. Novamente os cães ali estavam latindo, 

enquanto nos acompanhavam. Eu, continuava amedrontada com eles e E. tornou-me a falar 

que eles não me morderiam. Ainda nesse caminho, ela me perguntou se seus seios voltariam 

a ficar normais. Eu lhe perguntei a que ela se referia. E. disse-me que um dos peitos estava 

maior que o outro. Eu lhe perguntei se o bebê mamava mais daquele lado, e ela me disse que 

sim. Comentei que talvez fosse por isso. Entrando na casa, E. abaixou o corpete que usava 

como sutiã e eu vi que uma das mamas estava perceptivelmente aumentada. Indiquei que ela 

comunicasse o fato quando fosse a algum serviço de saúde. Quando entramos na casa, E. 

conduziu-me ao "local dormitório", onde M., pai do bebê, estava dormindo, no primeiro 

encontro da entrevista. Ela me falou que o bebê já falava "angu". Ficou sorrindo para mim e 

disse que eu nem havia reparado que ela tinha cortado o cabelo. Realmente só então eu 

reparei que ela estava com os cabelos soltos, diferentes do outro encontro, quando os usava 

presos em rabo-de-cavalo. Eu lhe disse que tinha gostado e que ela estava bonita. Então ela 

me entregou um pequeno álbum de fotografias. Comecei a ver aquele conjunto de umas oito 

ou dez fotos que retratavam o bebê em várias poses: com bichinhos de pelúcia, no carrinho, 

com E., com o pai. Ela, parecendo contente e orgulhosa, comentou que eram fotografias 

tiradas no dia das mães e por isso apareciam as flores que ela ganhara do pai do bebê. E., 

então, mostrou-me as tais flores, que ainda estavam ali na casa. Vi que estavam muito 

murchas dentro de um balde de plástico, num canto daquele espaço com cama, berço e 

armário. Já se passavam mais de três semanas, após a data do dia das mães. Comentei sobre 

a quantidade de bichinhos de pelúcia que enfeitavam o local; calculei que eram uns vinte. E. 

disse que o namorado havia dado muitos para ela e alguns para o bebê; que ele os "tirava nas 

máquinas" (referência de um jogo de diversão onde paga-se para tentar pegar um bicho de 

pelúcia através de um maquinário). Após eu ter visto as fotos e cumprimentá-la porque eram 

bonitas, ela me perguntou como havia ficado a gravação. Eu lhe disse que estava tudo bem e 

que continuaríamos. Perguntei-lhe onde ficaríamos e ela me indicou aquela cama, desse local 

que era seu quarto. Sentamo-nos então, tendo E. o bebê ao colo. Retomei as instruções e 

liguei o gravador.  
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Registro do material gravado: 

(Eu queria que você  continuasse falando das coisas que você estava falando na entrevista 

passada .. se você lembrou de mais alguma coisa, se você queria falar mais alguma coisa 

sobre a sua história, sobre a sua vida...a vida na gravidez...e a vida como está agora com o 

bebê...pode falar o que você quiser, depois aos poucos eu vou  perguntando outras coisas...)   

 Ó...uma coisa que eu sinto falta é da minha liberdade, né...que eu tinha antes...saía 

muito........ agora já não  quase não saio...não por causa dele (refere-se ao bebê)...porque não 

saio mesmo (o bebê faz barulho )...quando eu já tava grávida já parei logo de sair...a gente 

deixou mais de  sair...ele me levava assim pro jogo...meu namorado me levava assim...pro 

jogo...agora já não leva mais........mas ele falou que assim que o nenê crescer ele vai levar a 

gente (o bebê  espirra; "saúde"...E. sorri), assim que ele crescer ele vai levar a gente pra 

assistir o jogo...ai na Vila  Zebra...ah....é Vila  Bel....Belmiro (nome de 

bairro)....né?.....isso!....(ela mesma responde)....vai levar a gente pra assistir lá....falou  

quando ele tiver grande vai comprar chuteira pra....ele o pai tá todo bobo.....(o bebê balbucia; 

E. fala com voz infantil, como imitando criança) como eu tava dizendo o nenê gasta fralda 

pra caramba  (....) usar fralda de pano nele ....mas eles gastam pra caramba fralda..... 

(Gasta muito?) 

Gastou e...ele que vê....ele gastou muito....não tem esses lencinhos que limpa a bunda de 

nenê? ...gastou uns...cin....eu  acho que foi uns sete lencinhos...mais...cinco....(o bebê 

chora)...cinco... pacote de fralda...mais cinco pacote de fralda, gastou acho que foi  quarenta 

e um reais (o bebê resmunga)... 

(Ele está trabalhando....em que?) 

Trabalhando....graças a Deus...tá trabalhando  na.....cidade de auxiliar de 

cartório...no...cartório.  

(Ele ganha quanto?) 

Ele ganha  cento e oi...cento e noventa reais. 

(Cento e noventa.....você estava falando que só de fraldas e de lencinhos...) 

Foi!.. quarenta e um!...eu fiquei de bobera!...(o bebê resmunga). 

(E essas fraldas e esses lencinhos duram quanto tempo?) 

Ó...que (..)....o lenço que tem cinqüenta, dura mais ou menos um mês...o de setenta e cinco 

não chega nem um mês...acaba rapidinho...(o bebê continua a resmungar) 

(E a fralda?) 

Ah...a fralda acho que é uns três quatro dias...um pacote......se chegar...quatro dias é  muito... 

(Você sabe quanto que ele gasta de fraldas descartáveis pelo mês inteiro?) 

Não!...ainda num...num ...num fiz..... 
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(Ainda não fez a conta... nem ele fez a conta?) 

Tch...tch (negando)...não...mas e...eles gastam fralda pra caramba, porque toda hora tá 

fazendo cocô...outra hora fazendo xixi, né...(o bebê resmunga) ainda mais agora no frio que a 

criança mama bastante...solta bastante líquido, né......aí suja bastante.....e ele já tá esperto...já 

fazê dois meses agora dia cinco...já tá rindo...a gente brinca com ele...ele já ri...(fala 

sorrindo)...se não fizer o que ele quer ele chora...(o bebê balbucia parecendo concordar)...só 

qué tá no colo até pra co..até pra mamãe comer, ele qué tá no colo...quando eu não 

pego...minha vó pega...ele aí agora ele...tá manhoso pra caramba...... 

(Você falou (...) ter usado fraldas descartável...por quê?) 

É....porque fralda descartável é melhor, né....uma que...a gente não precisa ficar toda hora no 

tanque lavando a fralda de cocô....apesar que eu não me importo porque eu lavei do meu 

sobrinho pra caramba...eu cuidei dele dois anos antes de trabalhar....não me importo de lavar 

fralda de pano mas eu dou graças a Deus de não usar porque é mais fácil....é....mais prático 

também, né...porque (...)...havia restos de madeira de um portão quebrado, num canto do 

muro...ih ...se você fosse usar fralda de pano, você ia ter que (...)...uma sacolinha dentro!...ia 

levar...ter que levar uma bolsa maior...eu não já uso aquela bolsa pequenininha...dá pra levar 

duas fraldas o lenço umedecido...e duas fraldas de pano...é mais 

fácil...sabe!....i...i..outra...tem que tro...ficar trocando ele toda hora....descartável é mais 

bom...ela...ela  dá pra você deixar ele  mais tempo porque tem gel...absorve o xixi, né...a não 

ser que ele faça (o bebê resmunga) cocô... aí você tem que trocar....é mais fácil fralda 

descartável...não tem  perigo de vazar....se você tiver trocando hora......  

(Você estava falando dessas coisas de gastar o dinheiro...como é que ficou o dinheiro depois 

que o bebê nasceu?) 

Ah ...ficou normal porque o que a gente gastava...a gente...em (o bebê resmunga) 

besteira...agora a gente tá gastando numa coisa útil...pra  ele, né...  

(Com que você gastava?) 

Ai... desculpa!...é normal...porque...ah...a gente gastava pra sair...com..com besteira....(..) na 

padaria gastava dez...dez...quinze reais com besteira (o bebê continua a resmungar)...então 

agora o que a gente gastava em besteira...a gente gasta numa coisa que é útil pra ele, né....que 

nem...ele ...fralda agora vai ter que usar bastante (...)...roupa ..ele perdeu bastante roupa 

já...perdeu...graças a Deus também de ter ganhado...que ele ganhou bastante 

roupa...bastante!... 

(De quem que ele ganhou?) 

Ah ..ele ganhou da...filha da madrinha da minha irmã...i.....duma......dum colega meu, 

né...uma colega dele teve um nenê, né...como o nenê era...já tava grande...aí ela tava 

procurando  quem.. pra quem dar a roupa...aí ele fa...falou que tinha uma colega...que era 
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eu...aí trouxe pra mim uma sacola de roupa...eu também já dei bastante....(o bebê resmunga) 

(..)...ele num...num che.. num ficou toda roup...eu ganhei muita roupa...já dei uma sacola de 

roupa já...assim...quando pede, eu dô...só tem algumas pecinhas que eu quero guardar 

na...pra quando ele tivé grandão ele vê.....(....) roupinha dele...que ele ganhou...que 

nem...quan...quando  que eu tava  lá no hospital que.. eu tive nenê lá...o nenê mais gordo que 

tava lá era um menino de quatro quilos...acho que era quatro e novecentos ou era quatro e 

oitocentos...e...o macacão ficou pequeno nele..o maior macacão que a mãe dele comprou 

ficou pequeno e aí ele ganhou esse macacão e...e adorou esse macacão que ele é bem 

quentinho, né ...e agora no frio é bom ...só que ele  já  perdeu o macacão ...tá guardado...eu 

vou guardar de lembrança do hospital....(E. parece ficar emocionada; diminui o volume da 

voz)... 

(Ele ganhou no hospital..) 

Foi......e ainda ganhou meio pacote de fralda descartável! 

(É?) 

É....da menina......que tava comigo.....no quarto........(o bebê balbucia; E. conversa com o 

bebê dizendo "num é filho?"...)  

(Fale um pouco sobre o pai do bebê...) 

Ah...ele...(bebê resmunga) (....)...ele é ótimo como marido...ótimo...ótimo...ótimo!...o único 

problema dele que ele é muito viciado em jogo... 

(Qual jogo?) 

Jogo.....de futebol...adora jogar bola...adora...adora...adora......ele passa sábado e domingo...o 

dia inteiro...dia inteiro jogando bola....não vai ficar o dia inteiro, né...(...) mas sempre passa o 

dia inteiro jogando bola...assim quando tem jogo na semana, volta onze horas...sai 

daqui...assim as sete..... 

(Segundo lado da fita da E.....a fita terminou...houve uma mudança...uma interrupção na 

entrevista para mudança da fita...vamos continuar....) 

Então ele...quando sai sete horas....oito horas...ele chega onze horas...quando sai mais tarde, 

chega onze e meia...só não passa da meia noite que aí eu já acho ruim, né.....que ele (..)..já 

passa o final de semana todo...todo.. na rua jogando bola...apesar que ele chega...... 

(Que idade ele tem?) 

...Ele tem vinte e um...vai fazer vinte e dois, agora em setembro...e eu faço 

dezesseis...quando o nenê  fizer seis meses eu tô com dezesseis e ele já tá com vinte e dois... 

(Com vinte e dois..) 

Isso..... 

(Quando você ficou grávida...o que ele achou?...e durante a gravidez...como que foi?...) 
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Olha...quando...quando eu fiquei grávida eu não posso nem dizer como é que ele foi porque a 

gente não tava legal, né...a gente...a gente não...quando não tinha o resultado certo...só vim 

saber que eu tava grávida com dois meses....e ele...eu dei é.. um recado pra ele...ele é... tava 

no serviço dele...ele não tava aqui acho que ele não tava aqui ainda...se não me engano....a 

gente  ainda não tava morando junto..... 

(Vocês estavam namorando?) 

Tava...tava...já.... 

(Há quanto tempo?) 

Vai fazer...(o bebê resmunga) vai fazer já...três anos, agora em julho...dia nove de julho...  

(Vocês  estavam há dois anos juntos,  já...) 

Isso...vai fazer....ah...como ele aceitou...eu não sei, né...porque eu não tava lá...mas 

é..bom....pelo que ele me falava, era o maior sonho dele...era ter um filho e voltá pra 

igreja...que a mãe dele é crente e....a  mãe dele criou os filhos....todos os filhos dela foram 

criados na igreja quando eles eram pequenos...que ela me conta, né...tanto é que 

tem...é....o...tem o filho mais velho...e tem uma das filhas dela que é crente...ele falava... 

(E ele?) 

Ele não...ele falava que o sonho dele era ter um filho e voltar pra igreja... 

(E por que ele não volta para a igreja?) 

Ai eu não sei te dizer... (sorri) 

(E você...qual é a sua religião?) 

Não tenho. 

(Nunca teve?) 

Não...tch...tch (negando)... 

(Na sua casa....) 

Eu quase fui católica...quase...só que aí eu parei...que eu ia fazer catecismo...aí eu parei 

um...num gostei...aí eu parei de fazer  o catecismo...mas eu co...cheguei a começar a fazer 

mas eu...num...num gostei e parei... 

(A sua  avó tem alguma religião?) 

Não, ela não gosta também...não freqüenta (responde sorrindo). 

(A sua mãe?) 

Ahn ...que eu saiba, também não... 

(E as suas irmãs?) 

A minha irmã está fazendo catecismo (o bebê resmunga).. 

(Agora?) 

Aqui na...é...na igreja daqui da Rodrigues Alves (nome de rua)..essa igreja verde... (o bebê 

resmunga)..verde...que embaixo o portão é amarelo....ela está fazendo catecismo agora...acho 
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que é católica...essa igreja...se não me engano.....(o bebê continua a resmungar, E. tenta 

acalmá-lo, fazendo uns sons como "ch..ch..ch..ch") 

(Vou perguntar algumas coisas...você mudou de casa...quando você ficou grávida?) 

Não...que eu fiquei grávida aqui mesmo (sorri)... 

(Já estava aqui...) 

Já tava aqui na minha vó...já.... 

(Queria saber sobre a notícia da gravidez...como é que foi para a sua família...para as 

mulheres da família...para os homens da família...porque não tem quase homem na 

família..?) 

Não...  

(Não tem nenhum irmão?) 

Só tem um só...só... 

(Tem um irmão...) 

Só um... 

(Então...como é que o seu irmão reagiu?) 

E...é bem paparicado...ah!...meu irmão...o que é que ele podia fazer?...não podia fazer 

nada...meu irmão me chamou de doida..."tu é doida...tão nova já com filho!"...(o bebê 

começa a mamar)...minha mãe também chegou até comentar que.....(sorri) que ele falou 

que...que eu sou mais...mais...no...é.....como é que foi que ele falou? (pergunta a si 

mesma)...em vez do bebê.....em vez de eu cuidar do bebê...o bebê que cuida de mim...ele 

falou...que eu sou muito nova pra ter filho... 

(Ele está com que idade?) 

Meu...irmão?...ele tá com dezenove anos ...agora.... 

(Ele não tem filhos?) 

Não.... 

(Tá...) 

E nem quer tê....agora..... 

(As irmãs como reagiram?) 

Ahn...a minha irmã mais nova adorô!...minha irmã mais velha ficou meia assim, né...porque 

eu sou muito nova pra ter filho (o bebê faz barulho)...ela sofreu muito, né...com..com o nenê 

dela...uma que...logo quando ela ficou grávida...ela tava se separando do namorado...depois 

de cinco anos de namoro.......pelo que eu sube, foi uma...uma....aposta que ele fez com os 

amigos dele...aí ela acabou sabendo...aí ela desmanchou, né...(o bebê continua a resmungar) 

(Aposta?) 

É...pra ganhar uma  outra garota...aí ele acabou ganhando e aí a menina não largou mais do 

pé dele...aí acabou largando...largando dele...ele chegou a vê...o menino no começo...mas 
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agora nem liga...ela pôs ele no juiz...mas agora ele nem liga...pra criança...só dá pensão e 

nem liga............ 

(E a sua mãe....como reagiu?) 

Ah.....a minha mãe (responde suspirando)...ficou...assim com pena de mim porque ela (sorri) 

falou que doía...muito...que eu ia..(..).. 

(Doía muito, o quê?) 

O parto...né...que é uma criança...que doía muito...que eu ia ver depois...como que eu ia 

sofrer...que eu era muito nova...pra ter filho...que eu devia ter esperado mais um tempo....que 

ela falou tanto...me deu tanto conselho...eu não escutei...(diminui o volume de voz )...ah 

...mas...agora isso...eu sei que é normal...agora tá toda boba com o menino...(aumenta o 

volume da voz) 

(E a avó?) 

Ah...não...minha vó, ela...logo quando ela soube ela queria que eu tirasse, né...até madrugou 

num dia pra me dá.....me deu um chá com co...queria me dá um chá com Cibalena...ela não 

sabe até hoje que eu joguei fora (há alteração do tom de voz, com perceptível diminuição de 

volume).....joguei fora porque eu queria ter ele....porque eu achei que eu num...num podia ter 

filho, né....a gente comentava que se um ou outro tivesse problema de não poder  ter filho...a 

gente ia adotá...a gente queria mesmo tê...um nenê....a gente comentou que se a gente não 

pudesse ter...a gente ia adotar...aí como eu fiquei.... 

(Por que  você acha que queria ter tanto um filho?) 

Ah...eu não  sei te explicar..........olha...eu acho...que eu...que eu quis mais ter um filho foi 

por fal...por.....por ficar sozinha...em casa........sabe.... 

(Agora você não fica sozinha?) 

Não......não porque....... 

(Agora você acha melhor ou pior?) 

Ah...é ótimo agora...ótimo...ótimo...ótimo!.. 

(Agora você tem companhia?) 

Tenho...até demais e fa...conversar muito com ele...quando tava na minha barriga...que 

quando ele viesse ao mundo...eu ia preencher todo os passinhos dele com carinho...ia dá pra 

ele tudo que não tive......e tudo que ele quiser que eu puder ter ...que eu puder dar...ele vai 

ter...tanto é que o pai dele quer comprar uma coleção de carrinho agora...o menino nem 

cresceu (sorri)..ele quer comprar uma coleção de carrinho........ 

(E., a gente estava falando das  reações  das pessoas  da família...e o seu pai?) 

Ah...meu pai foi o primeiro a virar a cara......porque ele não sabia...soube pela boca dos 

outros...eu não sabia como dar a notícia pra ele, né...aí quando ele soube, ele veio falar 

comigo...e justamente aquele dia que ele veio falar comigo...foi o dia que eu tinha 
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conseguido tomar café...porque eu enjoava muito de manhã...eu tinha saído do serviço pra 

vim falar com a minha madrinha...que é logo de esquina, né...o serviço dela...era logo de 

esquina...aí foi justamente o dia...que que ele me viu...e o dia que ele me vê eu pa...fiquei 

ruim...que ele falou que não aceitava ...que não queria saber mais... 

(Mas ele não estava morando com você nessa época ?) 

Não...num tava...já tava separado da minha...e tava com outra mulher já... 

(Então, de quanto em quanto tempo você o via nessa época?) 

Ó...eu não sei nem te dizer...que ele some fica mês.......mais de duas semanas sem aparecer... 

(Mas aí ele veio e reclamou ?) 

Reclamou...falou que...que agora que eu ia ver...tê que tá no tanque toda hora...fazer comida 

pa...pra homem...cuidá de homem...cuidá de filho...ia vê só do jeito que eu ia me virar...e eu 

pensava que ele ia dá o maior apoio porque o pai do menino ainda ficou comigo, né...porque 

ele tem filhas...que...as duas últimas filhas dele do primeiro casamento...não deram muita 

sorte.....uma tem...o...o marido muito ciumento que só deixa ela usar de...só...deixa ela usar  

calça...a outra...porque ele usa...porque ele usa droga...eles brigam de se bater.....eu não....dei 

sorte...o meu não tem vício nenhum...não bebe....o único vício que ele tem é jogar bola...é o 

único vício....não fuma....  

(Mas o seu pai conhecia o seu marido?) 

Conhecia... 

(É marido?.. noivo.. namorado?) 

Namorado....mas eu considero como marido...ele é mais.. ele é mais que um marido...ele é 

colega...ele é pai.....ele é muito bom....eu dei sorte de tê...tê...conhecido ele.... 

(Ele é pai de quem?) 

Meu...ele é um pai...é um amigo...é  companheiro...... 

(Então e o seu pai...conhecia o seu namorado já...sabia que ele era uma boa pessoa?) 

Ó...assim...eu levei...levei ele na casa dele...mas meu pai andou inventando história...sabe...aí 

ele chegou até a ficar com raiva..........chegou até a ficar com raiva dele...aí teve um tempo 

que ele....se afastou ....meu namorado se afastou...do meu pai porque ele inventou besteira, 

né...aí ele ficou com raiva nu...se afastou dele...aí foi que ele...que ele...que ele já desapegou 

do meu pai (o bebê resmunga)... 

(O que ele inventou, E.?)    

Ah....inventou que...que ele era que ele era matador...que era pra mim seguir meu 

namorado...que ele matava...ganhava dinheiro...pra matá....aí eu falei pra ele...ele achou isso 

um cúmulo...tentou tirar satisfações e queria saber quem falou isso pro meu pai...meu pai 

falou que foi um colega dele que falou pra ele...disse  até que ele tinha uma ficha enorme...eu 

falei assim então cadê o cara, mo?...traz o cara aqui e a gente prova na cara dele se ele é ou 
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não...mas eu sempre acreditei nele...sempre........eu sempre acreditei nele...tudo o que ele me 

falá, eu acredito...porque eu sei que ele não mente pra mim......aí foi que ele...num se encara 

mais como era antes...que eles ...ele  bebia...com meu pai...quando meu pai comprava 

cerveja...quando a gente ia lá na casa dele...os dois ficavam bebendo...juntos...conversavam 

pra caramba....aí ele mudou tudo...destruiu uma amizade que eles tinham...destruiu 

inventando besteira.... 

(E agora como o seu pai está....com você e com o bebê?)  

Bom....agora (sorri)..agora meu pai vira e mexe tá aqui...assim...passa uma semana......assim 

uns quatro dias...três quatro dias, ele tá aqui...qué vê...ontem mesmo ele veio aqui....eu tava 

dando banho no nenê......eu tava dando banho...ele trouxe até um...um antigo conhecido 

meu...foi até quando eu ganhei o meu troféu de lambada...que eu dançava lá no 

baile...quando eu era pequena...dançava pra caramba...eu ganhei um troféu (..)..lambada e 

desfile que eu dancei com a minha irmã...minha irmã mais nova...que tem um outro com a 

minha colega...foi nesse mesmo...nessa data...eu ganhei dois...ganhei um com a minha colega 

e um com a minha irmã...de lambada...aí...a gente e...ele tá sumido...faz tempo que eu não 

vejo ele...tá sumido...aí...aí meu pai trouxe ele ontem pra me vê...aí ele veio...brincou 

co...ne...com ele...até eu estranhei ele brincar porque ele achou ruim logo no começo...agora 

não...agora ele ve...ele vem aqui brincá com ele.. perguntá como é que ele tá...aí mostrei as 

fotos que eu tirei dele...aí (...)veio aqui brincou com o nenê...foi embora...aí quando eu tava 

trocando, ele falou: "olha o bichinho com frio...ele tá com frio!"....falei: "calma pai...eu tô 

trocando ele ainda"...tadinho...chegou a se preocupar...coisa que eu não esperava..... 

(E as irmãs, e o irmão...vêm visitá-la?) 

Ah...a minha irmã mais velha quando vem aqui fica toda boba...a minha mais nova quando 

vem aqui...ela...ela tem tempo...ela vem...fica aqui...um pouquinho...ajuda a fazer as coisas... 

(Ela tem tempo por que?...ela não está trabalhando?) 

A mais nova?...ela tá...morando cá madrinha dela e cuidando do nenê...o nenezinho acho que 

tem uns nove meses...eu acho...se não me engano...tem nove meses... 

(E a sua mãe vem aqui de quanto em quanto tempo?) 

 Assim...ou toda sexta-feira ou passando assim uma semana...na outra semana ela 

vem...sempre quando ela (...)..ela vem...sempre que ela tem tempo...sempre que ela pode ela 

tá aqui......esses dias ela chegou até a me ajudar...tinha um monte de roupa (...)..por causa da 

chuva, né....numa sexta até segunda-feira juntou bastante roupa...ele tava até sem roupa...ela 

levou pra casa dela...olha que ela mora longe...mora lá no Rio Branco (bairro da periferia de 

São Vicente)... 

(A sua mãe?) 
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É...ela levou a roupa do nenê pra lá...bateu na máquina...pôs na Enxuta (marca de máquina 

de secar) dela...aí trouxe pra mim... 

(A sua mãe mora em São Vicente...) 

É...pra  aquele lado... 

(É longe....então...suas irmãs...uma mora na casa da madrinha...) 

E a outra tá morando com..com o namorado agora...o namorado...tá morando ela e a filha... 

num quarto...num apartamento...lá pro lado do canal Dois (referência de um local da cidade 

de Santos)... 

(E.,...mas aquela casa que você me falou na outra vez...que até o cachorrinho ia lá...que você 

tomava conta do seu sobrinho...fazia o serviço de casa...) 

Era no canal Cinco... 

 (Ah...então....e quando mudaram dessa casa no canal Cinco?) 

Acho que já faz uns.. acho que uns dois anos...um ano e pouco...por aí... 

(Foi nessa época que você veio morar aqui com sua avó?) 

Foi... 

(Foi quando a sua mãe foi (...)...) 

Assim que minha mãe...se  mudou pra lá...eu vim pra cá.  

(A sua mãe se mudou para lá...ela foi com algum outro companheiro?) 

Não...não foi por causa disso...que aqui ela já tinha arrumado outro...assim que meu pai se 

separou...aí depois de um tempo ela...ficou gostando dum...dum colega até da gente...que a 

gente conhecia...ela se mudou por causa do aluguel mesmo...que ela não tava podendo pagar 

mais... 

(Por que você acha que você  não foi com ela?) 

 Eu não fu.. fui com ela?...por causa do meu namorado...só por isso...se não fosse ele...eu 

tinha ido... 

(Você estava na época com treze anos ou doze?) 

É... 

(Doze ou treze...) 

Nessa faixa...nessa faixa de idade... 

(Doze ou treze...aí você pediu para ficar aqui?...você já tinha ficado aqui?) 

Eu falei pra ela que eu não ia...com ela...ela pediu...mas eu falei pra ela que eu não ia... 

qui...qui...aqui tava com o estudo já garantido...tava com meu emprego...já tava 

trabalhando... 

(Já estava trabalhando nesta época?) 

Já...mas eu ia largar tudo pra ir embora com ela...só não larguei por causa do meu 

namorado...só fiquei aqui por causa dele...(....) 
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(Você estava em que série...naquela época?) 

Eu tava...acho que na...ai Deus...acho que tava na quinta série...  

(Na quinta...) 

Acho que tava na quinta...se não me engano...  

(E o trabalho que você estava trabalhando...onde?) 

Eu...ta...tava trabalhando aqui nessa rua...na Padre Anchieta....o serviço naquela época... 

primeiro tava na João Guerra (nome de rua)..aí depois mudou para a Padre 

Anchieta...mas assim...aqui...mudou de uma esquina e passou pra outra aqui pertinho 

(..)... 

(Trabalhava em casa de família?) 

....Trabalho em escritório de...é...mais ou menos de uma faxina...que tem que limpar todo 

dia...mas eu dô graças a Deus que é meio período....... 

(Entendi....a convivência da família mudou?...mudou...quando você ficou grávida...do 

que era antes?) 

Ah...mudou... 

(Mudou..) 

Mudou sim...mudou...mudou porque assim que minha mãe mu...é...se mudou pra lá a 

gente se separou...não ficou como era antes que era todo mundo junto...mesmo com meu 

sobrinho era todo mundo junto...a gente brigava...nu...nunca chegamos a se bater mesmo 

só eu e mi... minha irmã mais nova...a gente brigava mas tava...vira e mexe a gente se 

falava normal...ficava todo mundo ali...tava todo mundo junto...quando um precisava do 

outro o outro tava ali pra ajudar...minha mãe...chegava em casa ta...e a gente tava sempre 

ali...ta... tava sempre todo mundo junto...e agora não (o bebê resmunga) a minha mãe se 

mudou...foi cada um prun lado...dá saudade, né...o tempo que a gente tava tudo junto...a 

gente brigava mas tava todo mundo junto...não tava um pra cada lado...mudô muita coisa 

sim.... 

(Mas isso mudou quando ela mudou de casa?) 

Isso... 

(Não foi por causa da gravidez ?) 

Quando ela mudô de casa...não...não foi.... 

(Tá...(.)...a sua irmã mais nova, por que não foi com ela?) 

......Porque ela achou muito longe... 

(Mas que idade ela tinha?) 

..Pra ela estudar... 

(Quando a sua mãe mudou, que idade ela tinha?) 

Ah...num lembro...num lembro que idade ela tinha... 
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(Que idade ela tem agora?) 

Ela tá com treze anos. 

(Então...então na época ela teria uns nove anos?) 

Por aí. 

(E mesmo assim ela pode ficar?) 

Pode...a madrinha dela não se incomodou...que ela ficava mais na casa da madrinha 

dela...mesmo quando a gente morava aqui... 

(Era perto?) 

É...pertinho...aqui na...ah...esqueci o nome dessa rua...não sei se é Vinte e Oito de 

Setembro ...acho que é Vinte e Oito de Setembro. 

(Ela ficava bastante lá antes...) 

Ficava...assim que ela vinha do colégio...quando a gente passou pra de manhã...ela 

passava na madrinha almoçava e ficava lá.... 

(E você...nessa casa daqui...que você acabou ficando...você vinha muito para cá 

também?) 

Vinha...todo final de semana eu tava aqui pra sair e daqui...eu tinha uma uma moça que 

morava aqui na minha vó...ela me levava pra sair todo sábado...quando não era ela, eu 

tinha minhas amizades...e...eu saí bastante...nossa...eu saí de...demais...demais....demais! 

(Por que você acha que você vinha para cá e não ficava lá?...lá também não tinha gente 

para sair?...eu queria entender por que você vinha pra cá..) 

Não, tê tinha...tinha gente...só que eu sou uma pessoa que sou muito difícil de ter 

amizade...que eu já tive muita amizade...e só...sabe...só...levei na bunda (baixou o tom de 

voz)...como se diz, né...aí então eu parei de fazer amizade...não tenho mais amizade...as 

amizades que eu tinha antes eu não tenho mais...que as amizades que eu pensava  que 

tinha...nunca tive, né...então a...se eu tenho uma amiga, é muito...tenho mais colega 

agora... 

(Mas quando você vinha para cá, você tinha?) 

Não...quando eu vinha pra cá...eu tinha...tinha...tinha amigas...tinha a mãe do me.. 

menino (...)..ela saía muito comigo...eu, quando morava no canal Cinco...que vinha pra 

cá no final de semana...eu só...ó...era pessoa de vinte anos pra cima que eu saía...não 

tinha mais amizade de ...da minha idade...de doze...treze anos...não tinha mais...era tudo 

adulto já que eu saía...eu parei de brincar com as pessoas da minha idade cedo...eu 

larguei minhas bonecas muito cedo... 

(Que idade você largou?) 

Muito cedo.....com onze anos eu já não brincava mais de boneca.....não brincava 

mais...com onze anos e.. eu acho que eu ainda morava aqui... 
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(Aqui?) 

É...aqui não na minha vó a...aqui...nessa rua mesmo...eu já cheguei a morar aqui... 

(Com a sua mãe?) 

Isso...com a minha mãe. 

(Foi aqui que você conheceu a avó?) 

Foi...foi...minha vó cuida de mim desde pequenininha... 

(Por que?) 

Ela ajudava minha mãe... 

(Eram amigas?) 

...Olhava...é...olhava eu pra minha mãe...aí acabei ficando com ela...foi ela que me 

vestiu...que me calçou...ela que me deu muita coisa...ela é mais que uma mãe pra mim 

(há alteração do tom de voz, com perceptível diminuição do volume nesta última 

frase)...por mais que a gente discuta...mas...é mais que uma mãe pra mim....e ela...não 

tem obrigação nenhuma porque ela não é nada minha......não tem obrigação nenhuma 

ela...eu considero ela como minha vó........faz...faz coisas que nem minha mãe 

mesmo...que é minha mãe faz................... 

(Bom...com a família do pai do bebê...como é que estão as coisas?) 

Olha.....antes...a mãe dele nem falar comigo direito não falava...o pai dele nunca foi de 

falá...e...quando a gente chegava tarde...a...a gente já che...chegava muito tarde em 

casa...a mãe dele achava ruim...uma que...ela falava que os filhos dela nunca podia 

dormir na rua...assim....dormir na rua que ela fala é dormir na casa de outra pessoa...que 

ele foi o primeiro.....isso é...que nenhum dos filhos dela  fazia...ela falava, né... 

(Ele tem irmãos mais velhos?) 

Tem...tem...tem irmãos...ele é...acho que é o caçula...se não me engano...dos filhos dela 

acho que ele é o caçula.....aí ela falava que os filhos dela nunca dormiu fora de 

casa....falava que não era porque eu não tinha nem pai nem mãe perto de mim, era pra ele 

abusar......mas ...pelo meu vê, no começo do meu namoro com ele, ela não gostava de 

mim.....agora não...agora de...depois que ela viu mesmo que a gente tava junto...que a 

gente se gostava mesmo...que na...não adiantava ela falar mesmo...aí ela 

aceitou...ela.....ela começou... eu comecei a freqüentá a casa dela mais....a gente começou 

a se falar.......aí depois veio o nenê e agora ela.. ela aceitou normal...conversa comigo 

normal.....aceitou agora.....mas antes...antes ela era muito fechada, né...as irmãs de.. dele 

ta...também...mas agora não...agora eu tô como se fosse da família...e realmente agora eu 

sou, né ( sorri).....normal.... 

(Vocês se visitam?) 
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Vô...vô...na casa dela...quase todo final de semana eu tô lá...agora ela tá me paparicando 

bastante.....ela cuida de mim agora quando...assim quan...quando ela vê que eu 

preciso...ela sempre fal...me dá um conselho...o pai dele também...já se...senta...só que 

meu pai!...senta pra....pra fala comigo...me dá conselho...fala sobre ele...fala que ele 

gosta de mim realmente...que ele só vai pra vê jogo na rua...sabe ...fala que ele não tem 

outra pessoa na rua...e a mãe dele, ela cuida de mim...quando ela vê que eu tô ruim...ou 

chateada...ela sempre vai lá me dá um conselho...fala uma coisa que sempre 

sabe...sempre te anima...sempre reanima a pessoa.... 

(Com o que você fica chateada E.?) 

Com o que eu fico chateada?...é ficar dentro de casa (há alteração do tom de voz, com 

perceptível diminuição de volume nesta última frase)........porque...eu ainda num 

acos...num.. num me acostumei a ficar dentro de casa...porque lavá...fazer as coisas 

dentro de casa, eu sempre fiz com meus sobrinhos...a gente não acostuma é de  ficar 

dentro de casa sem...sem num poder sair e agora eu não tenho mais minhas amizades, 

né...não tenho mais...assim...tanto pra onde ir...aí eu fico agoniada...eu...é...não me 

conformo...só ele tá na rua sabe....aí eu desconto nele...que ele tem que sair porque se ele 

só ficá dentro de casa, vai virar rotina...então tem que sair...eu ten....eu  procuro tra.. 

procuro sair.....procuro arrumar lugar pra....pra tá sempre...é...assim...saindo de vez em 

quando...(....) um lugar assim pra sai com as minhas colegas....que uma coisa que eu não 

gosto é de que ele chegue antes de mim...eu gosto de tá em casa quando ele chega...a 

mesma coisa é ele...que quando ele vê que eu não tô em casa...que ele chega primeiro, ele 

já fica....fecha a cara...já fica com raiva...porque ele já acostumou também...acostumou 

eu dentro de casa...agora se eu tivesse sempre  um lugar pra sair...ele ia acostumar...que 

nem eu acostumei ele jogar bola....porque agora os ami.. amigos dele vinha tard....vinha 

lá pelas dez e meia ..onze horas chamá ele pra jogá bola...agora não...agora eles ve...vem 

mais cedo...chegam aqui oito e meia...oito e meia já tão carregando ele...então eu fico 

muito doida...que nem...às vezes tem...tem um monte de roupa pra mim lavar...minha, 

dele e do nenê...pra lavá e pra passá e ele vai pra rua...e aí quem tem que ficá fazendo as 

coisas...aí...e...eu tenho que lavá...tenho que passá...tenho que pegá o menino...tenho que 

dá banho...fazer um monte de coisa...então eu não me conformo com isso...eu tenho que 

tá sempre ocupada...assim...sempre tendo um lugar pra sair...se não, fico doida aqui 

dentro (abaixa o tom de voz)...não acostumo fica aqui dentro de casa...que uma pessoa 

que...que sempre...assim...teve lugar pra sair, é difícil mudá de uma hora pra outra, 

né...só querer fica dentro de casa.... 

(Como  assim?) 

Eu procuro sempre...sempre...... 
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(Ele.. ele conserva os amigos...é você que agora não tem as mesmas amigas...é isso?) 

Isso...não tenho....não tenho mais as minhas amigas...não por ele... 

(O que você acha que mudou nessas coisas ao redor?) 

Não...não por ele...foi porque eu deixei mesmo porque muitas...muitas pessoas que eu 

achava que eram meus amigos não eram....então...agora... 

(Por que você achou isso?) 

Por que eu achei?....porque elas demonstraram... 

(Como?) 

Ah...com falsidade.....fofoca... 

(Isso aconteceu durante a gravidez?) 

Não...antes...antes mesmo...de eu tá gravida...então eu parei de pegar amizade...que 

nem...uma amiga que eu...uma colega que eu fiz na escola...a gente chegô a saí antes de 

eu namorar com ele...a gente saía pra caramba...só que aí ela deixô...parô de andar 

comigo... porque eu tinha que voltá pra casa cedo.....aí depois...quando eu comecei a 

namorar com ele...a....só que eu saía normal...tinha um dia que ele...um dia da semana 

que ele saía com os amigos dele...ela deixou de andar comigo pra andá com uma menina 

que no final...acho que...foi a primeira colega dela que ficou (no sentido de aproximação 

amorosa)....essa colega dela se chama M....Mg... a Mg. ficou com o menino...e aí depois 

ela ficô...isso é que a Mg. falô..a..a família descobriu que ela tava grávida....aí ela falô 

que era de outro menino um tal de Mr.......e esse menino que ficou...o primeiro...um tal 

de Neguinho...ficô com essa minha amiga...S., que andava comigo.....aí a...a...a...quando 

o nenê nasceu, ela acabou descobrindo que era desse Neguinho...aí foi a maior 

confusão...e ela que tinha uma amizade assim com a menina...perdeu a minha amizade e 

a da menina...entendeu?...então...isso aí já foi uma traição........minha co...a melhor amiga 

que eu tinha...a gente se separô porque...ela mudô primeiro que eu.....não, eu mudei 

primeiro que ela...então eu já não vinha muito aqui...eu já ficava mais pro lado de lá...que 

eu tinha colégio...né...tinha col...só que o colégio era aqui...o colégio era...era pra esse 

lado...só que...o dia inteiro tinha que ficar dentro de casa...quando era final de semana eu 

saía com o meu namorado...então foi isso...(...) mais amizade... 

(Então...o que está diferente...é que antes você estava saindo com o namorado...não era 

com as amigas?) 

Com o namo...é...não com as amigas não... 

(Era com o namorado?) 

Com o meu namorado. 

(Que agora já não dá mais para você sair com ele?) 

Não...agora já não saio mais... 
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(Além de futebol...vocês iam para onde?) 

Ah....além de eu ir no fu...no.. no...às vezes que ele tinha  partida...jogo de  futebol...a 

gente ia muito restaurante...quando tinha Cidade Junina (nome de quermesse tradicional, 

promovida pela prefeitura de Santos, no período das festas juninas)...a gente ia na Cidade 

Junina...a gente ia muito dá volta na praia...que nem....muitas vezes que eu me 

descabelava... pensando que eu estava grávida e não tava...era na praia...a gente tava 

andando...assim... 

(Como assim?...não entendi...) 

Assim...quando a gente tinha relação sem preservativo....que...ele fazia penetração 

dentro...aí eu...a gente ia dá uma volta...eu já ficava desesperada...achava que tava 

grávida...chorava muito e mui...ta...muitas vezes que acontecia de eu não esperar, era na 

praia...então eu tenho muita recordação da praia, né...e...e muitas vezes que eu achei que 

tava, não tava e quando a gente menos esperou...o nenê veio...então... 

(Então...você se desesperava de medo de estar grávida?) 

Isso...de medo porque a gente não tinha nada...não tinha onde morar...né...como...eu 

ficava pensando como a gente ia fazer pra dá roupa pro nenê porque ele ainda não tava 

trabalhando....então eu ficava pensando como é que...como a gente vai fazer...se virar 

qua...quando ele tiver mamando...o que a gente vai dá pra ele comê....e eu dei muita 

sorte...dei.. ei sorte mesmo com o meu filho...eu ganhei enxoval...eu ganhei berço...eu 

ganhei carrinho...eu ganhei muita coisa...pouca coisa que eu tive de comprá pra ele....ele 

ganhô tudo......... 

(Com relação aos estudos...à escola?) 

Ah...escola...no começo eu tive muita saudade da...das minhas colegas...mas agora já me 

acostumei... 

(Você parou quando?) 

Eu parei...dia vinte e quatro de...acho que foi dia vinte e quatro de março......foi dia vinte 

e quatro de março que eu parei... 

(Você chegou a se matricular no ano passado?) 

Cheguei...anh ..ahn (afirmando)..   

(Chegou a freqüentar?) 

Cheguei......... 

(Por que você largou?) 

Eu larguei porque eu...tava grávida já, né...aí eu peguei a licença... 

(Então você (.)?) 

Não ...eu peguei a licença...maternidade.. 

(Então...você está matriculada?) 
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Tô...  

(E você vai voltar?) 

Eu não parei de estudar. 

(Ah...) 

Eu tenho que ir na escola pegar os trabalhos porque senão eu perco a vaga, né...tenho que 

ir lá pega os trabalhos pra mim poder estudar em julho eu já volto...no dia vinte e um de 

julho... 

(Você já foi buscar algum trabalho?) 

Não...quando eu fui em abril os professores ainda não tinha dado os trabalhos...aí eu 

fiquei de ir lá...de ligar pra lá, né...pra saber... 

(Qual é a série que você está?) 

Eu tô na oitava série... 

(Você pretende estudar até quando?...até que ano?) 

Até o terceiro colegial...porque eu sei que faculdade vai tá muito difícil....é muito caro a 

faculdade................. 

(Até o terceiro colegial...) 

Até o terceiro... 

(Em termos de profissão....o que você espera fazer?) 

Olha...eu esperava ser uma veterinária.....que...que...era mais...meu Deus...era veterinária 

.....veterinária e acho que...pediatra....cuidá só de criança......veterinária....  

(Com relação aos estudos dele...o pai do bebê?) 

Terminou o terceiro colegial... 

(Terminou o terceiro colegial...) 

Terminou... 

(Você acha que ele pretende fazer alguma faculdade?) 

Não...porque ele sabe que faculdade tá difícil...ele procura um emprego melhor, 

né...emprego que ele tenha assim.......que não faltasse dinheiro...ele precisa mesmo, 

né.....pra gente pode fazer nossa casa... 

(Alguém ajuda vocês em termos de dinheiro?) 

Não...porque dinheiro a gente não precisa.........não tá precisando agora...graças a Deus! 

(Por que?... não têm que pagar...) 

Não. 

(O que?) 

A gente não tem...aqui na minha vó, a gente não paga nada nenhum 

dinheirinho....nada...pra despesa nenhuma que ela não quer... 

(Nem para a luz?) 
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Pra nada! 

(Nem pra comida?) 

Tch....tch (negando)...nem pra luz...nem pra água...nem pra nada...uma que ele não....não 

almoça aqui...almoça na mãe dele...não janta....de noite, só lancha...só come pão...com 

mortadela e queijo...ou presunto e queijo e refrigerante e só isso...que ele come de noite 

e...quando assim...é...eu vou no supermercado eu compro...fruta...que ele gosta...gosta 

sempre de tá tomando vitamina de banana...ele não dá despesa aqui...só toma 

banho.......................... 

(E a sua avó...recebe dinheiro de quem?) 

Ela...é...aposentadoria...do avô... 

(Pensão do avô?...ele trabalhava com o quê?) 

É...ele era estivador 

(Ah....entendi...) 

Ele rece...ela recebe aposentadoria...se eu não me engano é pensão dele e tem um dinheiro 

também pra sair...não sei se é o dinheiro que ele pôs no banco...que acho que ela.. tem 

direito.. não sei bem....tá no advogado ainda... 

(Faz tempo que ele faleceu?) 

Ele faleceu em noventa e cinco. 

(Você estava aqui já?) 

Já...já... não...tava?...não...meu Deus...não...ainda não tava aqui, não... 

(Como é que ele se dava com você?) 

Ah, ele se dava muito bem comigo...o único problema dele é que minha avó...depois de 

velho, né...minha avó ficava, ficava no fogão...e ele...começou a pegar menino pra cuidar... 

(Menino?)  

Isso, menino...dava de tudo pro menino...pros menino...aí...aí tu...tudo o que os menino 

queria ele dava...minha avó ficava muito no fogão e achava ruim, né...dele...fazê isso...dela 

ficá to...o dia inteiro no fogão e dele dá o que fazia pros menino, né....uma, que ele era um 

vagabundo...não queria saber de trabalhar...e o meu vô que sustentava, né...então minha avó 

achava um cúmulo isso...um menino cheio de saúde.... 

(Que idade que tinha esse menino?) 

Acho que era uns dezesseis anos...dezessete...por aí....que meu avô depois de velho...que 

Deus tenha ele num bom lugar...virou veado...aí então ele começou a pegar menino e cuidar 

de menino, né...pôs a família de um deles...aí ele morava lá nos fundos...na casa dos 

fundos...pôs a família de um deles pra morar aí...minha avó sofreu muito com ele.... 

(Ele faleceu de quê?) 

Bom, dizem os médicos que foi enfarte... 
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(Enfarte...) 

Foi...a gente num...num teve assim...muito...muito assim...como é que eu posso dizer...muita 

notícia do...falecimento dele, porque ele falec...quando ele faleceu não tinha ninguém com 

ele...que ele saiu de manhã pra...pra ir na Santa Casa (Hospital)...e demorou muito até a hora 

do almoço e ele não tinha chegado...então falaram...falaram pra gente que quando ele soube 

que ia ficá internado ele falou que ia voltar em casa pra avisá...e ele acabou  morrendo na 

rua........ 

(E., você já usou drogas?) 

Não...e dou graças a Deus por nunca ter usado.. nenhuma.... 

(E o pai do bebê?) 

Também não... 

 

 Indiquei para E. que o tempo daquela entrevista havia terminado e que eu gostaria de 

voltar mais uma vez, daí a uma semana. Ela pareceu gostar disso. Eu já lhe dissera, no nosso 

primeiro encontro, que seriam necessárias três entrevistas, para a pesquisa. Ao sair, enquanto 

passávamos pela cozinha, ela me ofereceu refrigerante, como no final do primeiro encontro. 

Eu não aceitei e então ela me perguntou se eu conhecia "laranjinha", se eu gostava, se eu 

queria comer uma, já que eu não queria refrigerante. Eu não sabia do que se tratava; ela me 

deu uma pequena laranja, do tamanho de uma azeitona, dizendo que era novidade no Peralta 

(supermercado), e que sua avó havia comprado. Aceitei a fruta e disse-lhe que depois eu 

comeria, após lhe perguntar como se comia aquilo e ela ter me dito que podia ser com casca 

e tudo. E., com o bebê no colo, acompanhou-me pelo caminho de terra, com os cães latindo à 

nossa volta. Ficou me olhando, na entrada do terreno, enquanto eu saía com meu carro.  

 

Terceiro encontro com E  

Enquanto eu batia palmas na entrada do terreno que levava à casa de E. e os 

cachorros vinham latindo, uma senhora que passava (aparentando uns sessenta anos), e 

também uma menina (de uns sete anos) que estava na calçada - ambas ficaram do meu lado, 

parecendo também aguardar que alguém atendesse. A senhora, comentando para eu ter 

cuidado com os cães, aparentava muita curiosidade com a minha presença. Eu pensei que 

tanto a mulher quanto a criança, assim como aquela adolescente do primeiro encontro, todas 

percebiam que eu não pertencia ao bairro e nem à condição social das pessoas que ali viviam 

e por isso ficavam curiosas sobre o que eu estaria fazendo ali. E. veio, como sempre, com o 

bebê ao colo; cumprimentou-me e falou para eu entrar. Ela sequer olhou para minhas 

acompanhantes, como se estivesse comunicando-se com elas, de uma forma não verbal, 

indicativa de querer distanciamento de suas presenças. Pareceu-me que ela se orgulhava de 



 322

eu estar ali entrevistando-a. Isso podia ser para ela um trunfo e assim ela se comunicaria 

atenciosamente apenas comigo e não com os membros daquela comunidade do bairro pobre. 

E. também poderia estar se protegendo de vizinhas indiscretas, mas ela não comentou nada 

comigo sobre aquelas pessoas. E. me pareceu bastante abatida, aparentando tristeza e 

desânimo. Enquanto percorríamos o caminho do terreno que chegava à casa, ladeadas pelos 

cachorros que latiam, eu lhe perguntei como ela estava. Ela respondeu-me com a sua 

costumeira expressão "tudo ótimo". Ela indicou que eu entrasse na casa e já foi indo para a 

mesma cama que nos sentáramos no primeiro encontro - a que ficava ao lado da televisão. O 

local me pareceu um pouco mais desarrumado; havia alguns sapatos espalhados pelo chão e 

algumas peças de roupas sobre a mesa de passar. Notei, desta vez, que o espelho que estava 

na parede do pequeno espaço onde ficava a televisão, era um espelho daqueles comuns em 

armários de banheiros. E isso pareceu-me bem próprio daquele lugar: um aglomerado de 

objetos que se misturavam de uma forma que me parecia confusa, mas que conseguia 

configurar o ambiente como de sala e quartos. Havia pouca definição de fronteiras, os 

elementos funcionais e decorativos se sobrepunham, mas podia-se perceber, por exemplo 

que aquele era o espaço mais "social" da casa, reservado para visitas como a minha. 

Sentamo-nos no estrado forrado, e E. com seu bebê no colo, disse-me que ele não estava 

agora querendo mais dormir. Retomei, em resumo, as instruções, e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

(É o terceiro encontro com a E.... hoje é dia dez de junho de noventa e sete...eu retorno à 

casa e E. me fala que o bebê  não está querendo dormir...é isso?) 

Isso.. ele não tá querendo dormir...só quer colo... 

(Só quer colo....... nós vamos continuar a entrevista.....E., você no início pode continuar 

falando o que você tiver vontade...depois eu faço algumas perguntas, mais ou menos naquele 

jeito que a gente tava antes, tá bom?...se você lembrou de alguma coisa., durante essa 

semana....se você quer falar alguma coisa...tá bom?) 

............Anh...ahn.. (afirmando)....ah...sei lá.. ele tá muito esperto, agora com dois meses....já 

conhece os pa....o pai dele já...porque a gente, a mãe ele conhece já dentro da barriga, 

né...desde que tá na...na nossa barriga...mas já tá conhecendo o pai já...o pai brinca com 

ele...ele já dá risada...agora que ele fez dois meses (sorri)...já tá fazendo gracinha...já...ele já 

faz bolinha...a gente fala com ele e ele dá risada...ele conversa com a gente...do jeito 

dele...mas conversa...ele já tá falando "ungú"...já...vira e mexe ele fala "ungú"...e agora que 

tá acostumado no colo...ele não deixa eu fazer nada, né...só quer tá no colo...que nem 

hoje...era pra eu passá e lavá roupa...ele não deixou...não fiz nada...só fiquei com 

ele...né?...tem que comer comida...tem que fazer tudo com ele no colo (fala com um tom de 
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voz bem infantil, como imitando criança)...que ele não deixa eu fazer nada...acostumou ..né 

filho?...(o bebê parece responder com um balbucio; E. sorri)....a gente foi hoje...a gente foi lá 

na (bebê faz barulho)...a gente foi lá na...na...na...vê o nenê do filho da minha madrinha que 

nasceu dia cinco (sorri)...quando ele fez dois meses...nasceu dia cinco de junho agora....dan 

dan nenê...quando crescer vai ser teu amigo (brinca com o bebê)...nossa, ela tá ruim...ficou 

ruim logo quando ela chegou ficou ruim dos pontos...o dela foi cesária.... 

(Que idade ela tem?) 

Ai, eu não sei te dizer não...mas ela é bem mais velha que eu ........minha avó hoje saiu o dia 

inteiro...acho que ela nem almoçou hoje.... 

(Você almoçou?) 

Almocei...com ele no colo fazendo as coisa...esquentei a comida com ele no colo... 

(Quem que está fazendo a comida?) 

Minha avó que faz...aí eu esquento... só esquento...é que eu não faço nada ..a única coisa que 

eu...assim que eu posso falar que eu faço ainda é...va...é varro e passo o pano no chão e faço 

minhas coisas...minha avó faz as coisas dela e eu faço as minhas.... 

(Quais são as suas coisas?) 

As minhas coisas...agora eu tô lavando roupa porque antes ela que lavava pra mim...agora eu 

lavo...passá, sempre fui eu que passei...passo ro...passo roupa...limpo...ahn...arrumo minha 

cama...dô banho no meu filho...arrumo ele...né?...levo ele no médico...eu que troco eu que dô 

banho...eu que..que passo Poliflor nas minhas coisa...eu...eu que cuido das minhas 

coisas...ela num...agora...as coisas dela ....  

(Quais são as suas coisas aqui?)   

As minhas coisas?...a minha cama...tem o guarda-roupa do meu filho...meu guarda-roupa...o 

bercinho do meu filho....eu tenho um jogo de panela....tenho....os lençóis da minha cama....as 

fronhas....o berço...dele.....deixa eu ver.....tem um criado mudo que é meu......eu tenho um 

faqueiro.....tenho uma leiteira guardada.....tenho um ferro.....deixa eu vê que mais..........acho 

que mais nada............(há alteração do tom de voz, com perceptível diminuição de volume 

nessa última frase, dita conjuntamente à expressão sonora da expiração)....................pode 

perguntar.... 

(Posso perguntar?.....eu andei escutando a gravação dos nossos dois encontros anteriores e 

tem algumas coisas que eu fiquei na dúvida, então eu vou voltar àqueles 

assuntos....primeiro...é o assunto do seu sobrinho que você tomou conta....na nossa primeira 

conversa, você falou que ele tem dois anos...ele está com dois anos agora ou você cuidou 

dele até os dois anos?) 

Não....eu cuidei dele até os dois anos...agora ele tá com três anos, se eu não me engano...três 

anos. 
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(Três anos?) 

Isso. 

(Então quando você começou a cuidar dele, você tinha doze?) 

É por aí... 

(Por aí?) 

Nessa idade.... 

(Tá...foi quando você começou a cuidar dele que você passou para a noite, na escola?) 

Foi. 

(Foi a partir...) 

É...ainda não tinha estudado à noite...foi assim que eu comecei a cuidar dele que minha irmã 

conseguiu escola pra mim à noite... 

(Ela conseguiu para isso?) 

Isso. 

(Para que você pudesse...) 

Para mim poder cuidá dele... 

(Entendi...) 

Porque ela não tinha com quem deixar, né...e não queria colocar ele tão cedo na creche...aí 

eu comecei a cuidar dele...  

(Entendi...então assim...a sua irmã acabou ficando grávida porque se...com uns vinte anos 

mais ou menos?) 

Foi... 

(Dezenove...vinte anos?) 

Foi...foi vinte. 

(E aí você tinha uns onze anos quando ela ficou grávida?) 

É...por que aí.... 

(Você lembra dessa época?) 

Quando ela ficou grávida?...ah lembro...minha mãe falou muito... 

(O seu pai ainda estava em casa ou já tinha ido embora?) 

Gente...agora eu não lembro....iiii...faz tanto tempo.....eu acho que no início ele tava sim...se 

eu não me engano...se não me engano...acho que ele tava...no início da gravidez...acho que 

tava sim......... 

(Bom, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você...com relação à escola...com que 

idade você entrou na escola?) 

Se eu não me engano, foi com uns seis, sete anos...com uns seis ou sete anos... 

(Você lembra da escola, quando você era bem pequena...) 
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Ah, lembro...a gente usava aquelas saias tipo...tipo com umas prega....tinha a Física...era com 

um shortinho vermelho...a blusa do colégio...era muito leg...a acho que a gente usava até 

Conga (marca de tênis)...aquela...naquela...naquela época....era Conga ou era aquele tipo tipo 

Kichute (marca de tênis)...era assim que a gente...que era o nosso uniforme...era legal...a 

gente brincava bastante.... 

(Tinha muitos colegas?) 

Tinha....bastante. 

(E das professoras, você lembra?) 

Lembro da...professora Cristina da segunda série e da professora Sônia, que é da primeira... 

(Você gostava delas?) 

Gostava...e inclusive também a...na segunda série ela...falava pra mim pará de fazer lição pra 

fazê massagem nela...que ela que me ensinou a fazer massagem... 

(Massagem?) 

Ela ficava...ficava fazendo a lição na...na lousa e quando ela sentava ela me chamava pra 

fazê  massagem nela... 

(Você fazia massagem em que parte do corpo dela?) 

Nos ombros...porque ela tinha muita dor no ombro...ela pedia pra ela ficar relaxada...aí 

ela...ela...as outras professoras até tiravam...assim...ficavam tirando sarro, né... "aí 

..que"...como é que elas falavam?...."que mordomia...fazendo massagem em...em classe...que 

não sei quê" ...elas...elas falavam.... né filho?  

(É...o bebê parece que está conversando....E., quando você mudou para noite, o que você 

achou?) 

Ah!...achei ótimo. 

(Era diferente?) 

Ah...era sim... tinha...à noite era...tinha mais adulto, né...quase não tinha assim...gente da 

minha idade, né...é...pra noite...é mais pras pessoas que trabalham, né...que têm dificuldade 

pra arrumá ...escola de manhã também...e mais pras...pras pessoas que trabalham aqui de 

noite...como elas... assim elas...pras pessoas que saem cedo...que é mais fácil...que aí elas 

podem estudar de noite...não deixam os estudos.... 

(A sua licença do colégio termina quando mesmo?) 

Dia vinte e cinco de julho...agora... 

(Então em agosto você terá que voltar?) 

Isso. 

(E como você pretende fazer com o bebê?) 

Ah...ele é o meu nenê...vai ficar com o pai dele...  

(É?...vocês já combinaram alguma coisa?) 
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Já...já falei pra ele quem vai olhar é ele...e se eu souber que ele deixou com alguém eu 

vou...eu saio da escola...já falei pra ele que eu saio...pra olhar ele até um ano... é...é...   

(E aí...você acha que ele vai ficar com o bebê?) 

Ah...eu...acho muito difícil porque ele gosta muito de jogar bola....mas mesmo assim eu vou 

tentar, e se eu souber que ele deixou o meu filho com alguém...eu vou sair da escola pra 

olhar el...pelo menos até ele fazer um ano... 

(Você tem vontade de voltar para a escola ou não?) 

Tenho...tenho vontade sim...só que agora eu penso nele, né...como é que ele vai ficá... (sorri) 

(..) 

(E a escola fica longe?) 

Não, fica aqui perto...fica na...acho que é na Silva Jardim ou na Campos Mello (nomes de 

ruas)... 

(Você não tem (..)...além do M., outra pessoa que poderia ajudar a olhar o bebê enquanto 

você está na escola?) 

Não. 

(Não haveria outra pessoa?) 

Não...não, porque minha avó tem o menino que ela olha (..)...e minha sogra tem os neto dela, 

né...os quatro que ela cuida...e agora eles tão com...com he...eu acho que é hepatite...se não 

me engano...tão com hepatite e agora fica ruim de deixar ele lá... 

(O bebê está no peito, tentando pegar o bico e reclamando)  

Pega filho (..)...          

(Você pretende ter outros filhos?) 

Não. 

(Mais nenhum?) 

Pelo menos por enquanto ainda não quero nenhum...pelo menos por enquanto não quero 

saber de mais filho não... 

(O que que é mais difícil para cuidar de um filho...para ter um filho...o que fica difícil?) 

Uma que você pensa logo nu...é...no que el...o nenê  vai precisá...e pensa assim de nã...de 

também de o neném nascê e você não podê  dá as coisa...como é que vai ser depois...cuidá 

quando é o primeiro...que eu com...eu já tinha cuidado do meu sobrinho...mas eu tinha medo 

de ter o meu e não saber cuidá...eu falava assim...ah meu Deus....será que eu vou saber cuidá 

do meu filho?...eu fiquei com medo...mas depois, né...eu and..eu andei ouvindo palestras 

quando a minha irmã tava grávida...com ela...ali na Policlínica do Embaré (bairro de 

Santos)...eu ia de vez em quando com ela...então ficô....ficô mais fácil, né... 

(Com onze anos?) 

Isso... 
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(E foi nessa época que você começou a aprender...a saber as coisas de como se 

engravida...como é o corpo...como é seu corpo...foi nessa época, ou você já sabia?) 

Não...como engravidar eu sempre escutava...a minha...as minhas irmãs conversando...minha 

irmã comentava muito...teve uma vez que tava eu, minha irmã mais nova e minha prima...ela 

comentou como é que...como é que era que fazia porque que ti...era como que se tinha que se 

prevenir...ela recomendou a camisinha pra gente. 

(Você tinha que idade...você sabe?) 

Acho que na faixa dessa idade...onze anos...doze anos... 

(Ela já estava grávida?) 

Não, ainda não...e foi engraçado a experiência da minha irmã porque ela e o namorado era 

virgem...os dois se descobriram...o único problema foi que eles não ficaram juntos, né...por 

causa de uma aposta...que ele fez...mas o nenê é lindo...ela tá cuidando dele muito 

bem...recebe a pensão do pai dele pra ajudá....(..)..mas ela tá bem...graças a Deus os dois tão 

bem (sorri)... 

(E você como que está sexualmente?) 

...Ai...é...nos primeiros dias foi difícil, né...parece que...que tá toda costurada por dentro...dá 

medo...e dói também...as primeiras relações dói...eu...eu me senti...eu me senti 

diferente...não é a mesma coisa...como era antes...muda...a gente muda por dentro... 

(Agora tá mais difícil?...está pior?) 

Não, não tá pior....não tá a mesma coisa...a mesma coisa não tá...mas num dói mais... 

(Mas você está fazendo uma expressão de que não está gostando mais, por isso que eu 

perguntei se é pior..)  

Não...depois que eu peguei fi...depois que eu...que eu fiz o parto dele num...num é a mesma 

coisa...mudou...é diferente agora... 

(Você não tem prazer?...você não gosta?) 

Não...agora acho que não....não...não é o mesmo prazer... 

(Você não tem vontade?) 

Poucas vezes agora...muito difícil dá vontade de ter relação...muito difícil...mudou...sei lá...a 

gente muda por dentro.... 

(Na gravidez, você tinha vontade?...era bom?) 

Na gravidez tinha...só que o que atrapalhava era a barriga, né... 

(Mas era bom?) 

Era...era...era bom...não era a mesma coisa de eu num tá, né...mas...era bom....mas depois 

que do parto, não...do parto...depois do parto, ficou diferente...eu não cheguei a comentar 

com ele, né...que ele pode ficá meio assim...mas não cheguei a comentar não...mas fica 

diferente... 
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(Ele está diferente também ou é você...que você se acha diferente?) 

Não, eu me acho indiferente...ele não... ele tá a mesma coisa...só que agora ele tem mais 

cuidado...ele pergunta se vai machucar...aí eu falo que não...realmente não machuca 

mais....era ruim nos primeiros dias...agora não... 

(Você tem usado algum método contraceptivo?...algum método para não engravidar?) 

Tô usando o...os...os comprimidos que o médico...que a méd...que a minha médica me deu... 

enquanto tiver amamentando ele....e no... nos primeiros dias...na primeira tentativa, eu usei 

camisinha...mesmo assim eu não consegui...porque doeu...ele tava com dias ainda (refere-se 

ao bebê)...não consegui ter relação...só depois...ele...ele estava quase com dois meses...ele 

tava quase pra fazer dois meses...foi que eu tive relação...foi até logo de manhã....mas 

mesmo assim....é diferente...a gente muda... 

(Você me falou que vocês namoraram um ano e um mês antes de ter relação..) 

Foi. 

(Você nunca tinha tido relação ou você já tinha tido?) 

Não. 

(Nunca?) 

Não...a primeira pessoa que eu tive numa cama foi ele... 

(Então...onde vocês tiveram a primeira relação?) 

(sorri) ..Foi no quintal da minha sogra. 

(No quintal?) 

Foi...acho que...a gente tinha saído...aí a gente decidiu vai ser agora e foi. 

(Então...e depois vocês costumavam ter relação, onde?) 

Era lá mesmo no...no era no quintal da minha sogra mesmo que a gente tinha...  

(Até quando que foi no quintal e passou a ser na cama?...que nem você falou...pra cama..) 

Numa cama...eu nem lembro qual foi a primeira vez na cama...num lembro... 

(Quando vocês vieram morar aqui...quando ele veio morar aqui que você já estava (..)...essa 

parte assim do estar a avó também morando tão perto...isso lhe incomoda ou não?) 

Ah ..incomoda ..que a gente não fica à vontade, né....mas fazê o quê?...não tinha outro lugar 

pra morá ...mas eu queria ter minha casa... 

(E nunca mais você voltou no quintal da sogra...pra ter relação?...vocês não têm mais 

vontade de ir lá?) 

Não...não...porque agora num...não é a mesma coisa....agora a gente tem um filho...e é 

pequenininho...não tem onde deixá...tudo muda depois que a gente tem um filho...num é a 

mesma coisa......eu mudei...fiquei diferente (..)... 

(Você acha que seu corpo também está diferente?) 

Acho... 
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(O quê?) 

Minha barriga ficou horrível...(sorri) (..) eu fiquei perdida de estria... 

(Estria?) 

É...agora uma coisa que eu adorava usá não vô pode usá mais...que é roupa embaixo do 

umbigo...e agora eu só uso calça...num...num tenho mais vontade de usar short pra saí...não 

sei se é porque tá frio...mas eu não tenho mais vontade...e agora eu não tenho mais facilidade 

de me arrumar como eu tinha antes...agora eu procuro mais roupa...e agor...sabe, tipo se 

escondendo?...eu tô assim agora...só uso calça...mini-blusa é...é difícil porque o leite 

vaza...tem que usar fralda e aí já fica mais difícil...então...eu...eu uso sempre calça...procuro 

sempre calça pra mim saí....agora saia ... (..) short..... 

(Você ainda usa o mesmo número de roupa?) 

Uso...o mesmo número...não mudei nada... 

(Então você não engordou?) 

Não...não mudei nada...eu mudei eu acho que meu quadril aumentou...um pouquinho só 

porque mi...minhas roupas pra passá no quadril fica mais difícil... 

(Você...no primeiro dia me falou...que antes de você engravidar você fazia a unha...) 

Fazia. 

(Agora você não faz mais?) 

Não!...me relaxei toda, toda, toda, toda...eu me arrumava...nossa!...ficava até...até eu ficava 

me olhando no espelho e achava eu muito bonita...agora já não...agora eu me acho 

normal...muito difícil...ó...vô falá pra você....um dia depois que eu tive meu filho...(.) dia que 

eu me achei bonita...o dia que a...que a minha sogra me elogiou...que eu tenho um vestido 

preto...que eu ..eu coloquei ele que ela assim...depois que eu tive filho eu relaxei, né...não me 

cuido mais...aí eu fui na casa dela um dia desses...foi nu...chi....foi no domingo retrasado que 

passô...aí eu fui...fui com meu vestido preto...fui toda de preto...meia preta...sapato 

preto...ela...aí eu falei pra ela: tá bom assim?...ela: "áh...tá ótimo"...até deu risada......e ontem 

que eu fui levar meu filho pra dar vacina eu encontrei com umas colegas da minha 

irmã...minha irmã mais velha...ela falou: "nossa como cê tá mudada....tá com...sei lá....tá com 

cara de mãe mesmo"...eu acho que foi os únicos dias que eu me achei que eu me arrumei 

bem...porque as pessoas me elogiaram...porque do contrário... 

(Esse "como tava mudada"...) 

Não tenho mais...vontade de me arrumá.....sei lá...num é mesm....aí muda tudo muda 

tudo...não sei nem te explicá... 

(Esse..."como tá mudada", era um elogio?) 

Era.....não tenho mais vontade de me arrumá e saí...e eu tenho vontade de saí, mas não é a 

mesma coisa.....sabe as roupas que você gostava, você deixá de gostar?....han ...assim...não 
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tenho mais jeito pra me arrumá...antes eu tinha....agora não...antes de engravidar, eu tinha 

jeito...depois não...mudou...eu mudei... 

(Você mudou?) 

Han...han (concordando)...antes...antes deu ficar...ah, até mesmo grávida, eu tinha muito 

ciúmes dele...agora não...agora eu já me controlo...já nem ligo....que nem...uma vez eu 

cheguei na casa dele...e encontrei ele...vi ele deitado...mas a mãe dele tava lá na 

cozinha...não tinha nada a ver...mas eu achei aquilo demais...ele tava deitado no colo da 

prima dele....eu achei aquilo...aquilo demais...mas eu não fiz escândalo....aí eu fiquei 

morrendo de ciúmes....ontem não...ontem encon......ó...a gente foi....ontem ....meu Deus...foi 

não...foi domingo...a gente foi no...na Cidade Junina.....eu não gosto dela....desde o 

dia...daquele dia eu...sabe....fiquei com... com raiva dela....aí a gente encontrou...eu vi ela, 

né...lá na Cidade Junina....aí eu falei pra ele....e ela tava com uma outra menina que era 

prima dela....se é prima dela então é prima dele, né...que eles são primos....aí a menina deu 

mó abraço nele...."oi primo...não sei quê"....mas eu sempre com o pé atrás...que eu não fui 

com a cara dela...uma que ela disse que quando ela era menor...ele ainda não tava 

comigo...ele deu um beijo nela pra dar o fora em outra menina....então aí a gente fica com o 

pé atrás, né......então eu acho que eu mudei...que nem...eu nem liguei ontem...que nem....eu 

implicava muito com ele com televisão....até com televisão eu implicava com ele..... 

(Você se acha mais indiferente ou mais forte?...você não liga mais ou você está agora mais 

segura?) 

...Aí acho...que...segura, segura é meio difícil....eu (sorri) ...porque eu sempre fico com o pé 

atrás...porque eu já tive um namorado, né...e teve o meu primeiro namorado que eu tive...eu 

tinha onze anos e ele tinha vinte e um....e eu ti...eu fiquei com muito ciúme...tava me 

iludindo... foi quando eu vi que ele não prestava...não valia nada...então a partir daí eu achei 

que homem não presta....então eu não tenho mais confiança.... 

(Nem no M.?) 

Não tenho confiança...ah ..nele eu me sinto segura...mas eu fico sempre meio 

assim....olha...ele me aparenta ser uma pessoa sincera...ele não mente pra mim...por 

enquanto...até agora, não mentiu...tudo o que...que eu...eu pergunto, ele fala que sim ou que 

não...ele fala a verdade...pelo meu ver é verdade...então eu não tenho com o que me 

preocupá...me preocupo sim porque tem muita mulher que gosta de homem casado, 

né...mas...fora isso, não ligo mais...agora eu ...eu só ligo pro meu filho...ele tando bem é o 

que me importa...tando as coisas pra ele...não faltando... 

(Você se acha mais triste do que quando você era pequena...na infância?) 

Não... 

(Menos triste?) 
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Não...eu acho que minha infância eu...deixei muito cedo (..)... 

(Com que idade?) 

Quando eu tinha uns dez anos num brincava mais de boneca.... 

(Você se acha mais alegre agora do que quando você era pequena?) 

Não...(faz barulho mostrando negação). 

(Antes você era mais alegre?) 

Ah...era...nossa e como....brincava muito....pensava em namoro mais lá longe.....num é 

essa....num é que nem agora... .ah...brincava demais...tinha outras coisas, sabe...pra 

pensá...não pensava em filho...em namorado...ah...eu era bem diferente..... 

(E antes da gravidez...por exemplo...você com catorze anos...treze anos...antes de 

engravidar... você era mais alegre do que você é agora?) 

Bom, pelo meu filho não...pelo meu filho eu tô...eu sou alegre do mesmo jeito...todo dia com 

ele....mas eu era assim....era...era porque eu saía mais...eu me divertia mais...saía bastante.... 

agora não....logo quando...ah...um pouquinho antes de eu engravidar...a gente já tinha 

deixado de sair, né...então agora é raro a gente sair...é muito difícil... 

(E porque (..) deixar de sair antes de engravidar?) 

Ah...num sei te dizer, não (sorri)... 

(Mas por você...você passearia mais?) 

Ah, sim...ficava o dia inteiro na rua... 

(E com o bebê ...você não tem vontade de sair?)       

Não...não é com ele...é porque eu não tenho com quem sair...de eu sair com ele, não...eu  

saio...vou pra casa da minha sogra...mas enche o saco saí.....que adianta eu saí daqui e ficá 

enfiada na casa da minha sogra...pra mim é a mesma coisa...eu quero sair pra me 

divertir...mas eu não tenho com quem me divertir...entendeu?... 

(Com quem seria?...) 

Que falta uma amizade...amizade que eu não tenho mais...porque muitas amizades que eu 

tive...todas elas me ferraram...foram falsas...então agora é difícil eu ter amizade...e as 

amizades que eu tenho...têm coisas pra fazê...que nem...eu tenho uma amiga, né...ela veio 

aqui...ahn... depois que eu ganhei meu filho...ela me falou coisas que eu nunca ia imaginá 

que ela fizesse...como traficá...e ela não precisa...ela vem de uma família ótima...inclusive 

ela tá...ela é... era até da minha classe....ela não precisa disso....ela fez coisas que eu não 

imaginava que ela fizesse....e tenho uma out....tenho uma outra cole...essa daí...essa que eu 

acabei de te falar...ela só andava comigo no colégio....u....tem uma outra que eu ando com 

ela também...é a Ed....ela é casada...há dez anos...tem trinta e um anos...e ela não pode 

sair...tá saindo...assim...porque ela tem as coisas dela pra fazê, né....ah...tem uma outra 

colega minha...ela tem dezesseis anos...acho que ela...é...dezesseis anos que ela tem....ela tem 
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um filho...teve filho com quinze anos...se eu não me engano...eu fui a primeira pessoa a 

saber...só que eu não tenho muito contato com ela porque ela mora longe...ela mora perto da 

mãe do meu namorado....não tenho muito contato com ela...eu quase não vou na casa 

dela...... 

(Bom, essa amiga então é mais velha que você...) 

É que são....são três....é que eu posso dizer...amigas...eu acho que são só essas três 

mesmo...porque o resto...só amizades...colegas...longe  (sorri)... 

((..) Você consegue se imaginar com vinte anos ..daqui a cinco anos ..como seria sua vida?) 

(sorri)...Ah...num sei não.....não... 

(Como você gostaria que fosse?) 

Como eu gostaria que fo...eu gostaria de tá já na minha casa (sorri)...por mais que seja 

difícil...mas ele já vai...meu filho já va...já ia tá grande...já ia tá numa escolinha...já...ia ser 

mais fácil, né...na escolinha....na minha casa...podia fazê as coisas cedo...quando ele tivesse 

na escola...eu ia buscar ele à tarde...já podia levá ele pro parquinho....já ia tá calçando tênis... 

jogando bola...porque eu vou colocar ele na escolinha de bola...pra ele jogá bola...ah...ia 

ser....eu acho que ia ser bem melhor do que agora, né....porque é sempre bom a gente tá no 

que é da gente.... na nossa casa.....porque eu tô aqui mas eu escuto pra caramba da minha 

avó...não sei se é pela idade, mas escuto muito dela...e me aborreço demais.... 

(O que ela fala...que você tem que escutar?) 

Ah....ela fala que : "é...é...tu... fala como se tu num precisasse dos outros...não sei quê...não 

vejo a hora de tu tê teu canto"....ahn...deixa eu vê que mais....aí ela falou: "cuidei tanto de tu, 

então agora você faz isso comigo?"...porque eu não tenho mais paciência com ela....antes eu 

tinha agora eu não tenho mai....o que ela fala eu já respondo logo em seguida que eu 

num....num tenho nem direito de falá isso com ela porque eu tô dentro da casa dela, né....ah 

...teve uma vez que ela fez aniversário...acho que foi ano passado...isso...eu dei um jogo de 

copo pra ela...e ela falô que não precisava de nad...de nada meu...que não tinha pedido...que 

não era pra mim gastar o meu dinheiro com ela...tinha jogado dinheiro fora...que não 

se....ó...eu pass...esse dia...eu passei a tarde inteira chorando....e a partir desse dia eu falei pra 

mim mesmo que não dava mais nada pra ela...aquele dia eu me aborreci demais...falei até pro 

meu irm...eu acho que eu já tava grávida...falei pra ele que eu (..) que eu...que eu não 

agüentava mais ficá aqui...que eu queria ir embora pra casa da minha mãe....cheguei a 

comentar com ele que eu não agüentava mais... 

(E como ele se dá com a sua avó?...e como a sua avó se dá com ele?) 

Ah... minha avó paparica muito ele (sorri)... 

(E ele gosta da sua avó, você acha?) 

Gosta...acho que gosta porque ele é muito...ele é muito calado...ele é muito fechado. 
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(E com a sua mãe...por que vocês não iriam morar com a sua mãe?) 

Ah...porque é muito longe....meu colégio...meu estudo tá aqui....e ele acha lá muito 

contramão... muito longe também......por ele, ele ficava aqui mesmo.....às vezes chego a 

pensar que ele nem...sabe...não quer nada sério....que lá na Cidade Junina eu cheguei.. eu 

falei assim: "ah ..que bonitinho"...porque ele não fala em noivá...em casá....num fala em 

nada....nem na nossa casa mesmo que a gente pretende ter...ele não toca nem no 

assunto....muito difícil....aí eu co...eu ch....eu falei assim: "ah, que anelzinho bonitinho"...tipo 

duma aliança....sabe aqueles...a...aqueles anelzinho douradinho?...aí eu falei: "ah, que 

bonitinho"...aí ele: "o quê?"...eu falei: "aquilo ali"...aí...aí ele falou assim: "já viu quanto que 

é?" (fala de forma irônica)...aí...eu até peguei uma correntinha pra mim....depois eu te 

mostro...aí só que ele nem deu bola...aí ele falou assim: "não vai querer nada?"....aí eu falei: 

"não, não quero....o que eu falei pra tu, tu nem se interessou"... ele: "ih...não vai começá" 

(fala de forma desdenhosa)...que não sei quê.....então achei....eu...ele num...num se 

interessa....sabe...sabe....eu acho que....na verdade...eu acho que ele não quer é se 

prender....demais...porque ele...ele é uma pessoa muito fechada....ele num demon...ele não 

demonstra que ele gosta da pessoa....sabe...é muito difícil....ele é muito fechado...ele é bem 

diferente... 

(Ele foi seu segundo namorado?....você só namorou ele e aquele outro de vinte e um anos 

quando você tinha onze?) 

Não...eu tive mais dois antes dele. 

(O que você achou dos namoros? ) 

(sorri) ..Ó...o primeiro...ele era muito mentiroso e o outro era muito avançado...se 

dependesse dele já tinha me tido...antes desse daqui que eu tô agora...só que eu dei...dei logo 

um fora...falei que não queria mais (...) que não era pra mim....o segundo, ele gostava demais 

de mim....até o sonho que ele teve...ele...ele chorou...achava que ia me perder...como ele era 

muito pegajoso, pegajoso....eu diria assim....sabe...é de querer demais e tudo chega....a 

enjoá...aí num quis mais saber e também porque eu tinha uma colega que ela falou pra mim 

que gostava dele....que....que era pra mim dividir el...ele com ela.....vê se pode uma coisa 

dessa?....e que gostava demais dele....que não sei quê....que ela gostava mais dele que eu...aí 

eu era...inventavam muita coisa entre eles dois....coisa que...fantasia da cabeça dela...aí eu 

acabei....aí eu achei melhor terminá.....e o meu terceiro foi o melhor amigo desse que eu tô 

agora.....eu conhecí ele...eu tava.. ensaiando pra saí (..) na X-9 (Escola de Samba muito 

conhecida na cidade)....aí eu conhecí ele....mas não lembrava...foi uma colega minha que me 

falou....perguntou se eu tinh...se eu lembrava... num dia que eu fui na casa dela....que eu 

conheci ele foi na X9....aí a gente acabou marcando encontro...foi (..) na Escola Brasil (outra 

Escola de Samba)...que eu me lembro que eu conheci ele e a gente ficou....mas tamb.. não 
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lembro há quanto tempo, fiquei com ele...eu acho que tinha doze....doze pra treze 

anos.....esse daí, a gente não se lembra...da gent...da onde a gente conheceu o meu namorado 

(...)  não chora....a gente num.. num se lembra da gente da onde a gente realmente se 

conheceu.....e a gente se cumprimentava (...) que a gente se cumprimentava ...aí a gente 

acabou ficando na Cidade Junina em noventa e quatro... dia nove de julho... aí a gente tá até 

hoje.... 

(Bom, eu acho que a gente já terminou as entrevistas........eu preciso saber a data do seu 

nascimento) 

É dia vinte e seis do nove de oitenta e um. 

(Seis do nove de oitenta e um...e do bebê...é dia cinco de abril de noventa e sete, não é?) 

(E. confirma com a cabeça com um murmúrio)... 

(Ele registrou o bebê?) 

Registrou só no nome dele! (muito enfática) 

(No seu nome não?) 

Não, por causa do Júnior...que a gente queria colocar o Júnior... 

(Mas não saiu seu nome no registro...do bebê?) 

Tá ..no registro dele, tá...mas não no nome dele...meu sobrenome não tá no registro... 

(Ah, sim...mas o seu nome consta no registro...) 

Tá...tá no registro. 

(Ah, agora entendi...quem escolheu o "Júnior"?) 

(..)..Foi ele mesmo que escolheu o nome dele...falou que se fosse menino ia ser M....que é o 

nome do pai dele...ia ser M. e acabou ficando...é isso mesmo.... 

(Você achava que era menino?) 

...Olha, no começo eu queria menina....aí depois eu fiq...eu decidi...que viesse um menino 

mesmo (.)...menina...porque menina tem menstruação (..)...tem calcinha, tem lacinho, 

vestido... sofre muito pra ter filho....na época do namoro...ai...muito difícil... 

(Sofre mais a mulher?) 

É...a menina sofre mais...homem não...se põe um...um...uma bermuda e uma camiseta e tá 

bom. 

(Sofre com menstruação?) 

Ah, é..com menstruação também...cólica, né... 

(Você ficou menstruada...a primeira vez com que idade?) 

Ai...eu não lembro...eu sei que foi em noventa e três...dia dez de noventa e três... 

(Dia dez de que mês?) 

Ai...eu guardei até o papelzinho...... 
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 Eu indiquei para E. que a entrevista estava encerrada. Levantamo-nos da cama e ela 

ofereceu-me algo para beber. Perguntou-me se eu havia gostado da laranjinha que ela me 

dera no encontro anterior. Eu lhe disse que sim e aceitei um copo de refrigerante. Ela 

comentou que sempre fazia vitaminas de frutas para o namorado. Perguntei-lhe quem tinha 

comprado o berço do bebê. Ela me disse que havia sido a irmã de sua patroa. Sobre o 

enxoval do bebê, falou que sua mãe tinha comprado alguma coisa e que o resto foi a avó que 

"tirou" (referência para "fazer crediário"). Eu lhe perguntei sobre o que ela tinha achado das 

entrevistas. E. me disse que achou bom, que era "um modo da gente desabafar". Eu lhe 

agradeci por ela ter participado da pesquisa. Quando saíamos, E., com o bebê no colo, 

perguntou-me se eu era psicóloga. Eu me surpreendi com sua pergunta, visto que eu já me 

apresentara como tal. Com a confirmação de minha profissão, que E. não pareceu interessada 

em ouvir, entendi que aquilo era um jeito de iniciar uma conversa. Ela falou: "então você vai 

avaliar tudo isso...". Surpreendi-me também com a utilização do verbo "avaliar". Eu lhe 

repeti parte do enquadramento da pesquisa, retomando o que eu  havia lhe explicado sobre as 

entrevistas, desde o acerto inicial, quando ela aceitou participar do estudo. Eu a notava 

deprimida e angustiada. Ela me perguntou se psicólogo dava conselhos, e o que ele fazia. 

Disse-lhe que já que ela tinha achado bom ter com quem se desabafar, que eu poderia 

indicar-lhe alguns serviços que ofereciam atendimento psicológico e que ela poderia 

experimentar. E. não pareceu interessada. Eu pensei que aquele seu estado poderia também 

estar relacionado com nossa separação, conseqüência do término da pesquisa. E. parecia-me 

muito sensibilizada. Eu lhe disse que estaria no hospital, caso ela quisesse conversar comigo. 

E. acompanhou-me pelo terreno até o portão, dizendo: "vem me visitar... 

sábado...domingo......eu não tenho telefone....". Disse-lhe que talvez eu viesse um dia lhe 

visitar, mas que também ela poderia me visitar no hospital. Enquanto saía com meu carro, E. 

ficou na entrada do terreno. Ela me parecia muito só, com seu bebê no colo. 
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Entrevista nº 2 - B 

 

 B., de 15 anos era uma adolescente de aparência disposta e forte. Disse que media 

um metro e sessenta. Fez cesárea e teve um menino. B. morava numa outra cidade da região 

(também da Baixada Santista), mas fez seu pré-natal no PAIAG. Ela fez oito consultas 

médicas de pré-natal e participou de três reuniões de grupos de adolescentes grávidas, para 

preparação para o parto. O primeiro encontro da pesquisa foi marcado durante sua vinda ao 

hospital para segunda consulta médica de pós-parto. Na data da primeira entrevista, o bebê 

tinha completado quatro meses. 

  

data de nascimento da adolescente: 03/03/1982 

data de nascimento do bebê:            04/03/1997 

datas dos encontros:  06/07/1997 

                                  08/07/1997 

                                  21/07/1997            

 

 

Primeiro encontro com B 

 B. morava numa favela. No local havia várias construções baixas, em sua maioria de 

madeira ou de alvenaria sem acabamento, de frente a um grande terreno de areia, sem 

calçamento, com espaços alagados e lixo exposto. O lugar parecia insalubre e, apesar de não 

haver valas aparentes, apresentava problemas básicos de limpeza e saneamento. A duas 

quadras de distância estava uma zona urbanizada, com prédios de apartamentos 

característicos de zona de veraneio do Guarujá (cidade do litoral paulista, conhecida até 

então, como o local de veraneio mais luxuoso da Baixada Santista). Quando cheguei, num 

domingo à tarde (nosso horário combinado), ao endereço que ela me informara, havia 

crianças, algumas moças e rapazes, cães e gatos - todos no local próximo às moradias, em 

sua maioria, barracos. Os números das residências não eram muito discriminados e então 

perguntei a uma garota se conhecia F. (nome pelo qual B. era chamada, quando fazia o pré-

natal no hospital). Após algumas sondagens sobre o número que eu procurava, a garota me 

indicou um pequeno botequim, que ocupava a frente de um barraco. Pela janela, chamou por 

B.. Todos que estavam ali na "rua" me olharam curiosamente, mas tive a impressão de que 

alguns sabiam da minha possível visita, pelo jeito que me cumprimentaram. Na entrada do 

pequeno e pobre bar havia três rapazes que me viram entrando por ali e me indicaram outra 

passagem lateral para chegar dentro do barraco. Nesse acesso havia um cão preso, da raça 

doberman, que não latiu com minha presença. Passando por uma pequena cozinha, encontrei 
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uma mulher que estava frente a uma pia, lavando louça. Havia panelas no fogão e cheiro de 

fritura. Pareceu-me que o almoço estava sendo preparado; eram quase quatro horas da tarde. 

A mulher me pareceu tímida com a minha presença. Pedi licença, apresentei-me dizendo 

meu primeiro nome e disse estar procurando por B.. Ela indicou-me com um gesto de cabeça 

que eu entrasse por uma porta para dentro do barraco e, parecendo-me envergonhada, disse 

que estavam fazendo faxina. Perguntei-lhe se era parente de B. e ela disse ser sua mãe. 

Tendo a impressão de que ela também me esperava, comecei a informar-lhe sobre a 

pesquisa. Nas minhas primeiras palavras, a mulher assentiu com a cabeça, e não falando 

nada além de um mal articulado "sei", voltou-se para a direção da pia, parecendo-me 

manifestar constrangimento, respeito, ou temor, perante o que eu tinha ido fazer ali. 

Entrando na casa, encontrei B. e cumprimentei-a. Ela me pareceu contente por eu estar ali e 

comentou que estava fazendo faxina. Perguntei-lhe se eu havia chegado numa hora 

inoportuna (apesar do combinado) e ela falou que já havia terminado e que se eu tivesse 

chegado uns cinco minutos antes, iria encontrar uma bagunça de gavetas e roupas 

espalhadas. B. me parecia muito ansiosa e pensei ser em razão de minha presença ali ou 

porque seria entrevistada. Ela exalava um forte cheiro de suor. Nas vezes em que a vira no 

hospital, não a notara assim. O ambiente em que nós duas estávamos, uma mistura de sala 

com dormitório que ocupava a parte central do barraco, com saídas para dois outros 

cômodos, não me parecia ter sido limpo ou arrumado. Havia peças de roupas  amontoadas 

nos cantos, lençóis usados e amassados sobre um dos dois sofazinhos e nenhum cheiro 

característico de produtos de limpeza. O local me parecia abafado, cheirando à umidade e 

gordura. Pensei que a faxina (referida por duas vezes) tivesse acontecido num dos outros 

cômodos, que não aquele. Todo o barraco era coberto por folhas de zinco e não tinha forro 

no teto. As separações dos cômodos, com paredes de madeira, deixavam um vão ao 

elevarem-se  até o telhado; ali ficavam pendurados muitos objetos, todos com aparência 

velha e maltratada; havia um guarda-chuva, sacolas, retratos com a imagem do Coração de 

Jesus e de Nossa Senhora e cartaz de time de futebol. Eu retomei as instruções e explicações 

sobre a proposta da pesquisa e perguntei-lhe onde ela achava que seria um bom local para a 

entrevista. Ela indicou-me aquela mesma sala e então sentamo-nos num dos sofazinhos, o 

que estava sem lençóis em cima. Pedi a B. para abaixar o volume da televisão que estava 

ligada. Ela parecia ansiosa com a tarefa da entrevista; perguntou-me se "aquela do cabelo 

comprido" fora entrevistada, referindo-se provavelmente a alguma outra adolescente do pré-

natal; eu disse que algumas jovens que fizeram o pré-natal no hospital seriam entrevistadas. 

Sentadas no pequeno sofá iniciamos a entrevista. Houve porém um problema do gravador, 

somente percebido no final do encontro, quando essa entrevista já havia sido encerrada. Os 
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dados a seguir referem-se a informações colhidas nesse primeiro encontro com B., mas não 

possuem  registro mecânico.  

  

Registro aproximado do material: 

(não realizado mecanicamente, por problemas com o gravador) 

B. iniciou sua fala dizendo que agora tinha vida de mãe, "vidinha de mãe". Disse que 

gostava muito de ter sido mãe, que só era difícil quando o bebê ficava doente, porque ele 

havia tido bronqueolite, e ela ficara junto dele durante onze dias de internação, passando por 

dois hospitais. No Hospital Santo Amaro, do Guarujá, ela disse ter tido muitos problemas; 

disse que foi maltratada por funcionárias que lhe diziam: "você é a mãe...nós não podemos 

fazer nada, não temos obrigação". Ela contou que não tinha lugar para ficar sentada, 

enquanto esperava para amamentar o bebê; que vinha em casa, uma vez por dia para tomar 

banho e comer e depois voltava para lá, mas que ficava com muita pena do bebê e muito 

preocupada, avisando as "moças" (provavelmente referindo-se às auxiliares de enfermagem) 

que o soro do bebê já estava terminando e que era preciso "não perder a veia", mas que elas 

tratavam-lhe mal ou não lhe davam atenção. Disse que "furaram todo ele" (referindo-se a 

injeções e soros). B. falou para o marido quis tirar o bebê daquele hospital; falou que eles 

assinaram uns papéis (provavelmente documento de "Alta a pedido") e que levaram o bebê 

para Santos, para a Santa Casa. Nesse outro hospital, ela disse ter sido melhor tratada; disse 

que lá eram-lhe fornecidas refeições e havia chuveiro e um lugar para ela ficar, podendo 

assim melhor acompanhar e amamentar seu bebê. B. explicou que o bebê, com dois meses, 

tinha ficado com o "narizinho escorrendo" e que ela o levou a uma médica que disse que 

"não era nada, mãe", mas que depois ele piorou e por isso foi internado. B. deve ter levado 

uns dez minutos da entrevista comentando sobre os episódios dessas duas internações do 

bebê. Parecia que ela não conseguia encerrar esse tema, repetindo frases, porque não sabia 

mais o que comentar comigo, na entrevista. Disse então que, tirando esses problemas de 

doença que ele teve, estava tudo bem, que ela já sabia cuidar bem dele para ele não ficar 

doente, e que ela foi aprendendo, porque "não nasceu sabendo". Ficou um tempo em 

silêncio, parecendo-me  de novo ansiosa por estar sendo entrevistada e pediu-me para que eu 

fizesse perguntas. Falei-lhe que eu estava achando bom o que ela estava me contando e que 

ela poderia continuar falando sobre o que quisesse sobre sua vida. Aquilo não pareceu 

aliviar-lhe e ela passou a solicitar que eu conduzisse seu relato. Ela me falava: "pergunta 

...vai, pergunta" ou "pergunta mais...". Esses pedidos de B. se repetiam praticamente todas as 

vezes que ela terminava algum relato sobre um tema que eu lhe propusesse. Apesar de ter 

tentado manter a entrevista dentro da técnica aberta, sem direcionamento de focos 

específicos, o incremento da ansiedade da jovem fez-me optar, em alguns momentos desse 
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encontro, por uma proposta semi-dirigida, perguntando-lhe sobre alguns temas como 

namoro, ocorrências da gravidez e parto, relacionamento com a família, escola, lazer e 

sexualidade. Com a idade de treze anos e onze meses ela conheceu M., o pai do bebê e seu 

marido. Apesar de não estarem legalmente casados, porque "daria muito trabalho com 

advogado" por causa da pouca idade de B., eles assim se consideram. Usam alianças na mão 

esquerda, desde dezembro do ano anterior, quando ela estava no sétimo mês de gravidez. Ela 

disse que passou a considerar M. como seu marido, a partir do momento que ele assumiu a 

responsabilidade da gravidez, o que aconteceu, praticamente, desde o início. B. falou que já 

o considerava marido mesmo antes dele ter ido morar ali com ela e sua família. Moravam no 

barraco: B., M. (pai do bebê), M. (bebê), o pai e a mãe de B., uma irmã de quatro anos, um 

irmão de 11 anos (que passou pela sala durante a entrevista, muito silenciosamente, e 

também parecendo, de certa forma, "respeitoso" com o que se passava ali), um irmão de 19 

anos, sua companheira, também de 19 anos e dois bebês filhos desse casal (uma menina, de 

um pouco mais de um ano e um menino, de cinco meses). B. falou que há pouco tempo, num 

outro cômodo agregado ao barraco, morava também sua avó, antiga dona do bar (na frente 

do barraco), mas que ela se mudara para Praia Grande, deixando umas caixas de cerveja para 

o pai de B., que continuou com o pequeno negócio. Perguntei-lhe como eles se dividiam para 

dormir. B. explicou-me que num dos quartos dormiam o pai, a mãe e a irmã menor; em 

outro, dormiam ela, M. e o bebê; na sala, dormia o irmão menor e no outro quarto (que não 

podia ser observado do local onde estávamos), dormiam o irmão mais velho, a cunhada e os 

dois filhos do casal. Sobre o tema de "namoros", B. falou que tivera um primeiro namorado, 

com doze anos, mas que ele era muito "enjoativo", que ficava sempre atrás dela; logo de 

manhã já vinha chamá-la e reclamava quando ela saía, dizendo-lhe "você já vai procurar 

homem, é ?". B. disse que se enjoou dele e que achava que nem ia mais namorar tão cedo. 

Disse que tinha "um plano", que com uns 19, 20 anos iria conhecer alguém, casar, ter filho, 

mas que, um pouco antes de fazer 14 anos, conheceu o M., quando estava passeando com 

umas amigas. Disse que sentiu algo como um frio, que quase caiu para trás, "sabe como é ?", 

perguntou-me. Nesse momento do relato, B. sondou-me sobre eu  ser ou não casada - "é 

casada ?.....é solteira?". Voltei a dar-lhe os limites do enquadramento mas B. não se 

conformou com o fato de eu não lhe responder se era ou não casada. Depois acabou falando 

que eu deveria ser casada e que eu já deveria ter sentido aquilo: o frio de quase cair para trás 

quando se conhece o homem com quem a gente vai se casar e ter filhos. Mais adiante no seu 

discurso, ela me surpreendeu, fazendo uma ruptura no tema da fala, dizendo-me: "mas é 

casada ou não é?". Comentei que a estava percebendo muito curiosa sobre como era minha 

vida a esse respeito, e novamente relembrei-lhe as instruções. B. pareceu mais sossegada 

quando acabou por definir-me como casada - "deve ser". Considerei que não deveria, nessa 
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fase de coleta de dados, satisfazer sua curiosidade, pois tratava-se de um tema diretamente 

relacionado com a pesquisa e eu deveria manter uma posição o mais neutra possível a esse 

respeito. Na época do início do namoro com M., já estavam instalados problemas na escola. 

B. disse que estava muito enjoada da escola e que não gostava de estudar. Sondando mais 

sobre esse tema, percebi que B. não referiu queixas sobre seus primeiros anos de vida 

escolar, até a 5ª série, quando passou a ter problemas. Ela disse que entrou no "jardim" com 

uns cinco anos e que gostava muito do colégio e das  professoras dos primeiros anos 

escolares, tendo um bom desempenho nas provas. Mas que, a partir dos 10 anos (também 

referência de idade da primeira menstruação), na 5ª série, ela passou a se enjoar da escola, ir 

mal nas provas, esquecendo-se do que havia estudado, não tendo interesse nas matérias e 

quase sempre dormindo nas aulas porque estava tomando medicações que lhe causavam 

sono. Ela mudou de escola, após repetir a 5ª série e quando estava cursando novamente essa 

série, ficou grávida, e abandonou os estudos. B. estava com um mês de gravidez; disse que 

se sentia mal e por isso deixou de ir à escola. Ela falou, após minha sondagem, que não 

gostava do novo colégio. Fez queixas, dizendo que havia muitas faltas e trocas de 

professores e que eles não tinham paciência, principalmente quando ela tinha que faltar 

muito. Perguntei-lhe por que ela faltava na escola. B. disse que, aos nove anos, tivera uma 

convulsão e ficara internada e que tomava remédios que lhe davam sono. Falou que tivera 

uma primeira convulsão com 12 meses de idade e que fizera tratamento, e o problema voltou 

aos nove anos. Quando lhe perguntei se pretendia voltar à escola ela disse que sim mas 

somente quando o bebê fosse maiorzinho, com uns dois anos, porque tinha que acompanhar 

o crescimento dele; falou que depois ela voltaria. Quando lhe perguntei sobre sua infância, 

B. disse ter uma lembrança de um cavalo, e do irmão sobre uma carroça. Falou que sempre 

morou naquela casa, "desde que nasceu". Na infância, ela  brincava muito de boneca e de 

jogar bola. Disse que, como seus dois irmãos, gostava muito de futebol. O mais velho estava 

jogando numa equipe local como goleiro reserva (parece que tentando profissionalização). O 

irmão mais novo saía todos os dias, pela manhã, para jogar, e às vezes só voltava à noite, 

todo sujo. Disse que ele vive quebrando as coisas dentro de casa, jogando bola. B. pareceu-

me muito afetiva falando desse irmão. Da irmã menor disse: "essa não vai jogar nada porque 

é preguiçosa". B. praticou esportes desde a infância, tendo participado de equipes de vôlei no 

colégio e em dois times de clubes da cidade do Guarujá e de Vicente Carvalho (nome de 

cidade). Quando começou o namoro, largou seus treinos; disse que ficava mais em casa 

pensando no M., esperando ele chegar e só querendo ficar com ele. Disse que M. tinha 21 

anos. Ele estudou até o colegial mas não estava mais estudando. Estava trabalhando como 

vendedor autônomo de filtros de água, "é representante dos filtros Europa". Quando 

perguntei sobre ele, B. me disse que ele estava no quarto, dormindo com o bebê, e que ele a 
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ajudara a fazer a arrumação das coisas (a faxina referida). Num momento da entrevista, a 

mãe de B. entrou na sala e falou, muito baixinho, como não querendo incomodar, que achava 

que o bebê estava tossindo. Eu não havia notado nenhuma tosse; B. falou para ela que o M. 

(marido) estava lá com ele. Quando B. tinha 11 anos, nasceu sua irmã menor. Foi nessa 

época que sua mãe passou a mandar que ela ajudasse mais com as tarefas da casa, como 

lavar louça e trocar o bebê. B. falou que "uma vez quase matou a irmãzinha porque foi lhe 

dar um chá numa chuquinha" e a criança engasgou e ficou roxa. Ela disse que lembra que ela 

e o irmão saíram para buscar uma ambulância e que quando a mãe voltou do hospital com o 

bebê, brigou com ela. B. não fez referências de ter recebido uma educação com punições 

físicas de seus pais. Disse que nunca apanhou. Falou que ficou menstruada pela primeira vez, 

com 10 anos, quando estava jogando bola e sua mãe chamou-a para que ela viesse tomar 

banho. Aí ela viu que estava com o sangue escorrendo. Foi tomar banho e o irmão menor, na 

época com seis anos, ficou rindo dela porque ela estava "destruada". A sua mãe já havia 

conversado com ela sobre menstruação. Sua primeira relação sexual foi com M., três meses 

após o início do namoro. Ela comentou que essa relação não foi muito boa, que achou 

estranho porque nunca tinha feito aquilo, não sabia como é que era, mas que foi aprendendo 

e que agora achava que sua vida sexual estava muito boa. Nunca usou método contraceptivo. 

Disse que pensava em usar pílula, chegando até a comentar com sua cunhada, antes de ter 

engravidado, mas que não pensava muito, "se ficasse...." (referindo-se à possibilidade de 

ficar grávida). Falou com a cunhada: "acho que eu estou grávida"; a cunhada disse-lhe: "acho 

que eu também". Ambas ficaram com medo de dar a notícia à família. B. estava namorando 

há quatro meses. A cunhada tinha, na época, um bebê de dois meses, que havia nascido 

prematuro. Tanto a cunhada como B. estavam mesmo grávidas, e B. teve seu segundo 

sobrinho um mês antes do seu filho nascer. B. falou que havia muitas confusões com as 

fraldas e macacões dos bebês, mas não pareceu referir-se a discórdias. B. disse que teve 

muito medo de falar para o pai a notícia de sua gravidez; tinha medo de que ele "a matasse". 

Ela falou sobre isso como que repetindo um chavão, expressão de uma possível fantasia, não 

parecendo manifestar medo de ataques destrutivos reais do pai. Disse que, apesar de ser mais 

fácil ele receber a notícia, porque não era o primeiro neto ("ele já tinha uma"), mesmo assim, 

tinha medo. B. teve um sangramento no início da gravidez. Sua mãe já sabia da gravidez e 

foi levá-la a um hospital. Assim acabou dando a notícia para o marido: "sua filha está 

abortando". B. ficou dois dias internada, por conta desse sangramento. Pensava em abortar, 

mas não fizera tentativas. Quando teve alta do hospital, como M. já havia assumido a 

gravidez, disse que não mais pensou em "tirar". M. foi falar com o pai de B. sobre suas 

intenções de ficar com ela, assumindo o bebê. B. disse que ficou fora de casa, no quintal, de 

nervoso, para não ouvir a conversa, mas que foi tudo bem. O pai aceitou a notícia e 
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aconselhou-os a esperar que B. tivesse 16 anos para que se fizesse o casamento civil, sem 

maiores dificuldades legais. Sobre o parto, B. falou que somente foi para o hospital quando 

as contrações já estavam seguidas. Na avaliação médica, constatou-se presença de mecônio e 

então houve indicação de cesárea. B. disse que queria muito ter tido parto normal para não 

ficar com cicatriz. Ela referiu-se ao pré-natal dizendo que, naquela época sim, era um tempo 

bom; disse que tinha saudade. Falou que sentia falta das reuniões com as outras adolescentes 

grávidas, quando conversavam e aprendiam coisas sobre parto e outras palestras. Referiu 

algumas vezes nomes de técnicos do programa de pré-natal, parecendo querer expressar uma 

avaliação muito positiva do seu pré-natal - "era muito bom esse tempo". Disse que quando 

saiu da cesárea queria que sua mãe e M. estivessem perto dela, mas ainda não estava no 

quarto; a enfermeira falou-lhe que estava bem e que iria chamar depois a mãe. Contou esses 

aspectos como lembrando-se de boas recordações, de ter sido bem tratada, não denotando 

angústia frente ao tema internação. Disse que logo que pode, no quarto do hospital, levantou 

o lençol para ver o tamanho da cicatriz. Achou que seria grande (e vertical) como a da mãe, 

mas ficou surpresa e contente ao ver que era bem pequena, que nem dava muito para 

aparecer. Disse que recebeu muitas visitas no hospital e que no dia em que teve alta estava 

havendo uma reunião do grupo de adolescentes, na qual estavam sendo distribuídos 

certificados de participação nos encontros, e que ela recebeu um certificado "assinado pelo 

diretor do hospital". Falou que então saiu com o bebê no colo e que daí começou sua 

"vidinha de mãe" (usando mais uma vez essa expressão), que é "ter que cuidar do bebê...de 

M. ..." ; quando lhe perguntei a qual M. ela se referia, ela disse que aos dois, pai e filho. O 

pai de B. já trabalhou com jogo do bicho; atualmente trabalha no pequeno bar que está junto 

da casa. B. disse que a mãe faz algumas faxinas. B. nunca trabalhou mais do que uma 

semana fora de casa. Disse que já trabalhara por uns dias num quiosque da praia, e também 

numa padaria, mas que enjoou. Perguntei-lhe o que havia mudado na sua vida, a partir da 

gravidez e da vinda do bebê. B., parecendo não querer apontar nenhum problema, respondeu 

rapidamente que não havia mudado nada; disse que a única coisa era que agora já sabia 

cuidar melhor do bebê, pois foi aprendendo.  

 

Quando terminei a entrevista desse primeiro encontro com B., percebi o problema 

com o gravador. Conversei com ela sobre o ocorrido. B. pareceu decepcionada e colocou-se 

à disposição de falar novamente o que havia dito. Ela já estava mais calma do que no início 

do encontro. Expliquei-lhe que eu faria as anotações a partir da minha memória sobre a 

entrevista. Marcamos então, um segundo encontro para daí a dois dias. 
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Segundo encontro com B 

 Após dois dias do primeiro encontro, voltei à casa de B.. O local externo da casa 

estava mais vazio, se comparado ao domingo anterior, mas havia muitas crianças brincando 

no areal e também algumas moças conversando. Notei pelo menos umas duas adolescentes 

com bebês no colo. Pude observar, um pouco mais distante, no outro lado do terreno de 

areia, dois cavalos pastando. Lembrei-me do relato de B. sobre a lembrança de um cavalo. 

Notei também focos de fumaça e fogueira em alguns montes de lixo espalhados pelo terreno. 

Encontrei um senhor na porta da entrada do barraco que pensei ser o pai de B. pois alguém 

estava falando com ele chamando-o por um apelido que correspondia ao nome do bar, 

pintado na parede, ao lado de nomes de candidatos políticos. Esse senhor, como que já me 

esperando, atenciosamente indicou que eu entrasse e foi chamando a mulher, dizendo-lhe 

que ela avisasse B.. Passei pelo cão doberman, preso e quieto, e encontrei a  mãe de B., que 

como da vez passada, estava na cozinha. Ela disse que B. me esperava. Fui entrando e 

encontrei B. que falou que estava à minha espera e, enquanto isso, estava pegando receitas 

de um programa de televisão. Disse que pensou : "será que ela não vem?". Falou que gostava 

muito de copiar receitas e que havia anotado naquela tarde uma receita de peixe com banana. 

B. pareceu-me mais à vontade com a minha presença. Dessa vez, indicou-me que eu entrasse 

no seu quarto: um pequeno cômodo que saía da sala central, onde estivéramos da última vez. 

Entrei num pequeno quartinho, com as paredes todas forradas de tecido azul com desenhos 

delicados, o chão coberto por uma forração e o telhado de zinco. Esse lugar, apesar de pouco 

espaçoso e abafado, pareceu-me mais agradável: estava limpo, bem arrumado e enfeitado. 

Ali havia uma cama de solteiro, arrumada com uma colcha, um berço, onde dormia o bebê, 

duas cômodas de aparência nova, uma pequena televisão ligada, colocada num suporte 

fixado na parede, um rádio e duas caixinhas de som, também fixadas nas paredes de madeira 

forrada. Enfeitando uma parede, havia uma fotografia do bebê, emoldurada; num dos lados 

de uma cômoda reparei num pandeirinho, enfeitado com fitas coloridas. Falei para B. que 

seu quarto estava bonito e ela disse que o marido tinha feito uma surpresa. Quando ela 

chegou do hospital, depois de ter ganho o bebê, encontrou o quarto todo forrado de novo. 

Repeti as instruções e iniciamos a entrevista sentadas na cama, que não possuía colchão mas 

provavelmente um acolchoado, pois sentia-se o estrado. Ao acomodar minhas costas, senti a 

parede do barraco, de madeira forrada de tecido, balançar. B. tomou a iniciativa de abaixar 

totalmente o volume da televisão. 
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Registro do material gravado: 

(Entrevista número dois com F., quinze anos, feita aqui no Guarujá...dia seis de julho de 

noventa e sete.....hoje é o segundo encontro com a B....mas aconteceu um problema na 

gravação...daquele nosso primeiro encontro, não é B.?) 

É... 

(Então eu escrevi de memória...as coisas que você me contou sobre...a sua vida...tá?...é...que 

pena que a gente não pôde gravar mas hoje a gente vai gravar...tá bom?....porque hoje está 

pegando...está tudo certo...) 

Tá certinho? 

(Tá ....(..)  você não precisa ficar preocupada se já me falou alguma coisa ou se você quer 

repetir... porque houve aquele problema na gravação... fique à vontade e fale o que vai vindo 

na sua cabeça......eu posso depois ir perguntando alguma coisa...tá?...) 

 Eu vô começá....de pequena.....daquele assunto que a gente conversou...sobre....o 

cavalo....sobre que eu lembrava que meu irmão tava....numa carroça...num cavalo 

branco....tava entrando numa esquina, né...é lembrança que eu tinha o quê...uns cinco anos 

mais ou menos....eu acho que é a única lembrança de três...quatro anos....mas depois disso só 

boneca...escola (sorri)....nunca gostei muito de 

Escola...depois que eu tive uma crise convulsiva....aos nove anos....quando eu era pequena 

num re.. recordo...tinha uns doze meses.....mas....minha vida foi mais estudá...jogá 

vôlei....aos...han...dez anos comecei a jogá vôlei....parei de jogá....com...onze...voltei aos 

treze (sorri)......aí...daí em diante....conheci o M., né....a gente começô a namorá (sorri)....aí 

surgiu a gravidez (..)...que toda a adolescente tem aquele susto...nossa...tô grávida....mas ele 

compreendeu tudo....e a gente ficô junto....teve o bebê....pré-natal na Casa da Gestante....e 

por aí foi seguindo a vidinha.....só que teve aquele caso que eu te contei que a minha mãe 

descobriu...foi mó rolo...brigô comigo e tudo, mas depois aceitô....no dia que ele veio falá 

com meu pai sobre a gravidez...eu fiquei fora de casa...eu saí pra rua e falei: "ah ..você vai lá 

que eu não vô não...de repente ele começa a brigá com a gente"...ele pegô: "ah...tá bom, 

então eu vô falá com ele"....e chegô conversando: "não...tudo bem...e aí...vai casá?" 

(sorri)...ele falô: "lógico, né...só....só que pra casá agora com ela vai ter que ter 

juíz...advogado...um monte de coisa"..:."então tá tudo bem ..com que idade que ficaria 

melhor? (..) dezesseis...dezessete anos...aí daqui pro ano que vem cês saem de casa".......a 

minha vida de mãe...é boa...às vezes um pouquinho chato que o neném tá 

doentinho....enjoado....vida de dona...dona de casa, né...é boa também...adoro fazê a 

comidinha....lanchinho...e....é bom....porque...quando a pessoa do seu lado, que goste de você 

é melhor ainda....e depois...a pessoa..te dá mais carinho...compreensão...você erra, ela te 

ajuda...você...faz alguma bobeira...ela vai...te aconselha ..."ó..não faz isso que isso é errado" 
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...mas...a pior parte assim foi depois que meu bebê nasceu, ficô meio difícil...eu não sabia 

cuidá de criança direito....só aprendi com a minha irmã menor...mas aprendi a trocá 

fralda...dá banho...quase eu matei ela como eu te disse da última vez...com um pouquinho de 

chá (sorri)...minha mãe quase me matou, né....mas...eu acho que foi normal porque a pessoa 

que num sabia cuidá dum bebê...."ah...dá chá pro bebê"....u entendi que era pra dá 

mesmo...fui lá e dei na boca dela...ela engasgou e foi...pro Pronto-socorro...quase morreu.....e 

resumindo, eu aprendi um pouquinho da fase do bebê, né....sempre gostei de cuidá de 

bebê...depois da minha irmã cuidei da minha...sobrinha que é prematura....tenho...tenho o 

dobro de cuidado com prematuro....mas...eu acho que...é bom....depois do dia que eu....fiquei 

grávida..(..) mais responsabilidade do que eu tinha aos meus dez...doze...treze anos....porque 

cê tem que...cê tá carregando ele na barriga...tem que ter cuidado, né...e depois....que ele sai 

pra fora...cê tem que ter...tem que...multiplicá...aquela atenção com o bebê....não deixá ficá 

doente......ele chegô a ficá doente com uns dois meses de idade....foi um sacrifício (.)...eu 

fiquei dez dias sentada na cadeira dura no hospital....sendo mal atendida...troquei de 

hospital...mas depois de tudo..graças a Deus nunca mais ficou doente....mas é uma bo....ser 

mãe...num é pelo fato da idade....mas pelo fato que cê tem uma uma coisa sua 

(..)..carinho..cê cuida do filho dos outros..."ah, num pode fazê isso..num pode fazê 

aquilo"...cê tá com o seu ali no colo...cê faz o que cê quisé.....por exemplo...você quer dá um 

beijinho no rosto...qué abraçá... aquelas mãe nojenta..."ah..num beija porque vai pegá 

sapinho na criança...vai pegá..vai virá bolinha"...o meu eu beijo..abraço..esmago...jogo pra 

cima (sorri)...faço de tudo e...eu acho que isso não deu nada...nem sapinho ele num 

teve....mas uma vida normal que eu levo....uma adolescente que é mãe, né....mas não pela 

idade...tem mulher de trinta anos que...num tem paciência...joga a criança no lixo e....põe no 

meio da rua...morre lá a desgraçada....e a mãe...quer dizer...tem trinta...vinte anos e num tem 

responsabilidade....é uma coisa que a gente vê em televisão...jornal....eu não teria capacidade 

porque a gente ama o que saiu de dentro de mim, né....que nem um exemplo...você tem um 

filho...pega e joga na calçada...vai saber quem vai pegá...quem vai cuidá...."ah..tive 

depressão"....depressão nada..vai..deixa passá a depressão...depois cê cuida do seu bebê 

normal....porque jogá o neném no lixo é muito difícil ...o meu não foi jogado (sorri)...graças 

a Deus.....e acho que a minha vidinha é isso, né....resumindo é esse pouquinho....e daqui pra 

frente espero que seja bem melhor........... num vai perguntá?............ 

(Acho que está bom assim...acho que está muito bom...pode ir falando...(..)...estou gostando 

de ouvir.. ) 

É porque lembra...da primeira vez eu fiquei meia assim, né..que eu não sabia que falá...eu 

falei meu Deus...vô começá por onde.....aí eu fiquei pensando...ela vai voltá terça-feira...eu 

vô começá a falá desde pequenininha até velhona (sorri)... 
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(Até o quê?) 

Até...os quinze...velhona, né...como minha vó fala...bom...se eu falá de trás pra frente vai ficá 

meio....meio que desequilibrado....então acho que é mais ou menos isso na vida da 

adolescente que é mãe....não pelo fato de ter quatorze...treze...quinze anos...que num pode só 

cuidá dum bebê....eu brincava tanto de boneca quando pequena, né...cinco...dez...doze 

anos....porque não cuidá dum bebê?...porque é pesado?...fala...chora...qué mamá...tem que 

trocá fralda...dá banho...não deixá morrê afogado na banheira (sorri)...que acontece muito 

isso.....porque um bebê é uma coisa sensível...não é que nem a gente....a gente come cada 

coisa...o neném só come no peito, coitadinho....morre engasgado.. tem muitos bebês que 

acontece isso.....o meu chegô a ficá o quê um...acho que uns dez segundos roxo...a primeira 

vez que ele...que eu amamentei ele...fiquei desesperada...levantava...assoprava e nada dele 

voltá, né....a minha sobrinha quase morreu...minha irmã....um exemplo do chazinho 

(sorri)....o bendito chazinho....foi que aconteceu isso.....aí, depois que a gente tem um bebê, a 

gente tem mais responsabilidade....dali pra frente cê vira mãe, né...adolescente mãe...fica 

bem melhor....você num qué mais sabê de ficá na rua...jogando vôlei...num qué sabê 

de...ficá...indo pra baile...passeando...que eu ia muito pra baile..... 

(Ia muito?) 

Bastante...era matinê.....aí tentava de noite...mas eles não deixavam por causa da pouca 

idade....(..) danceteria....aí ia muito pra matinê lá em Vicente de Carvalho (cidade da Baixada 

Santista)...aí depois conhecí o M., parei de ir...a gente brigava muito...porque ele (..) "ah ..eu 

gostava"...."não...mas num é pra gostá....baile num é...num é coisa pra uma pessoa que tem 

namorado"....aí parei de ir....fiquei grávida num quis saber de baile num quis saber de nada 

só queria saber de cuidar de mim e do bebê que tava dentro....falava: "ai, meu Deus..agora" 

(..) sem a minha mãe sabê....eu fazia escondido (...) amanhã (...) no Pronto-socorro (..)..aí 

voltava..tirava a roupa e deitava na cama..."saiu, F.?"....e o tênis tava na porta..."não, num saí 

não"....aí depois eu falei: "ah...vô pará de mentí porque se a gente mente depois uma hora vai 

descobrí"....aí acabou falando (sorri)...e ela...num ficô tão brava....eu comecei a sentir umas 

dores...fiz um exame daí ela pegô...e ela: "não...deixa que eu vô buscá o resultado" ..aí pegô 

abriu...abriu não...pegô e abriu uma brechinha e olhô tava escrito positivo...ela chegô pro 

meu pai...e eu fiquei escondida do lado de fora, né..."Z., a sua filha está abortando".....meu 

pai: "que isso...pára de brincá com isso"...ele não acreditô que eu tava grávida...aí teve que o 

M. falá pra ele podê acreditá..... 

(Por que abortando?) 

Não porque e...eu saí daqui com a dor na barriga....e suava muito...só que tava saindo uma 

secreção...da vagina...aí eu fiquei com medo falei: "mãe, vamo no hospital comigo...que eu 

acho que...eu tenho problema de cistite também sabe...acho que o problema é cistite...mas 
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preocupada com o bebê , né...aí cheguei....lá fiz exame, deu tudo normal...o médico examinô 

: "não...tá tudo normal com o bebê...isso sai mesmo...cê tá com...tendo algum corrimento...tá 

com uma cólica normal"...mandou eu tomá Buscopan...aí cheguei em casa : "Z., a tua filha tá 

abortando"...."que isso?...a menina num tem idade nem pra ficá grávida...como que vai ficá 

grávida uma menina desse tamanho?"....e eu rindo...pensando ..coitado ..nem imagina pela 

cabeça dele, né...aí na outra semana eu falei: "ah não...num dá pra esconder mais não...vamo 

falá porque....acho que ele vai ficá meio chateado se todo mundo souber e ele não"...ele ficô 

assim meio triste (...) uma adolescente que tem um filho assim tão cedo...que pensava assim 

...(...) tenho vários filhos...queria ter sete....tudo gêmeo...e um só...sozinho, né....que são 

qua....dois, quatro, seis...e um por último....queria ter tudo gêmeo...desde criança queria que 

fosse gêmeo....imagina o dobro do trabalho que ia dá dois....nossa...acho que eu ia ficá 

louca...esse dá trabalho (sorri)....que eu fico...eu fico de madrugada (sorri)...cinco horas da 

manhã, balançando ele...e ele olhando pro teto e rindo...olha pra esses bichinho da 

parede...dá risada...e eu: "dorme anjinho, dorme"...e nada dele dormir, né...na rua eles 

falavam: "esse menino não vai dormir, cê vai vê"..."não (..) a madrugada toda"..."ah, isso é 

no hospital...quando ele chegá em casa, você vai vê o que é bom"... falava: 

"não..imagina...ele vai ser bonzinho...se aqui ele é, em casa vai ser melhor"....aí no 

começinho ele dormia...dez horas da noite e acordava às três...mamava...dormia até às 

seis...agora ele fica acordado a madrugada toda...(...) num dorme....cê dorme sim....é só dá 

mamá (.) deita...ele vira pra lá pro lado da cama...e fica olhando os bichinhos....mas é um 

barato...ele não dorme de jeito nenhum (sorri)...(..) ah...num vô conseguí acordá pra tomá 

conta...e ele (..)..eu tô de olho com medo de acontecer alguma coisa...é pelo fato de você...ter 

aquela...aquele cuidado...cê vê tanta criança morrendo...que olha (..)..imagina...cada 

bobeira..."ai meu Deus...será que vai morrer...ela tá tossindo?...não, mas vô levantá pra 

vê"....fica naquela dúvida se levanta ou não levanta...aí eu acabo levantando de vez 

(sorri)...mas eu acho que....é mui...bem mais fácil do que se brincá com a boneca de 

plástico...a boneca é dura...cê num consegue movê ela, né....bebê não...cê..abraça...dá 

carinho...amamenta que é o..mais importante da mãe do bebê...porque não (..) "ah .eu vô 

dá..peito porque sustenta...num precisa comprá leite".....pras pessoas que tão 

dura...sabe?....não eu vô dá..leite...a criança fica doente fácil...não tem resistência 

nenhuma...eu acho que: "ah ..vô dá mamá porque...só porque ele já tá com fome".....na 

amamentação...a mãe tem que saber que vai passá...amor...carinho....ele vai sentir...as batidas 

do coração da mãe que ele sentia dentro...da barriga....é uma coisa que ele não vai esquecê, 

né ....só quando tivé mais adultinho que não vai lembrá tanto quanto os primeiros 

meses....acho que um bebê é uma  coisa mais fácil na adolescente mãe porque ela 

vai...lembrá do tempo de boneca...vai falá assim: "nossa..ganhei um bonequinho de 
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verdade...que chora...faz birra...faz cocô...faz xixi" (sorri) e tem que limpá...acordá de 

madrugada toda molhada de leite...com aquele peitão duro....quase tem dia que tem que dá os 

dois e cê fica cochilando...caindo....é um barato ser mãe...eu adoro....só que eu num quero ter 

outro agora, né (sorri)...daqui a três...cinco...três anos eu tenho outro...espero que seja 

menina.....acho que só isso......tá bom?.... 

(Está muito bom, B.) 

..É que da primeira vez eu fiquei assim meio... "meu Deus...o que eu vô falá", né...aí eu 

pensei um pouquinho..."não, eu vô começá de pequenininha até...o finzinho" ..meu Deus, eu 

fïcava assim... "que que ela vai perguntá da outra vez?"....fiquei meia com medo...meia 

tremendo...tu podia vê que eu tava tremendo, né...que nem a primeira...conversa que eu tive 

com a G. (da equipe do PAIAG)..eu ficava durinha assim.."não menina...relaxa...rí...eu tô 

conversando...eu num tô te..."...como é que é que eu falava?..."num tô fazendo a ficha pra te 

prender...boletim de ocorrência (sorri)...eu estou conversando aqui...pra podê....é  sabê se 

você tá bem desenvolvida pra ser mãe...pra te aju...se não tivé pra te ajudá...pra você num 

fazê que nem aquelas mães...jogá o bebê no lixo....como muitas fazem".....mas nossa, eu 

tremia...ficava tremendo assim...chega suava...e ela falava: "pra quê tremê desse jeito 

(sorri)?"...e brincava comigo e aí depois de umas duas...três vezes...eu melhorei 

bastante....mas eu ainda tremia bastante nas...algumas vezes que ela perguntava alguma 

coisa....eu tremia bastante....ai...eu acho que é só...... 

(E com os professores...você tremia quando estava na escola?) 

Ah...tremia....na prova eu falava: "meu Deus...o quê que eu vô fazê?"...eu nunca fui boa de 

tabuada: "cinco vezes...quatro?"..eu 

ficava...contando...cinco...dez...quinze...vinte..."vinte!"...."tem que responder rápido"...eu 

ficava tremendo assim...sempre fui meia tímida....mas nossa...era um horror...o professor 

ainda...eu passei da quarta pra quinta....eram...troc...troca uma vez ou outra...meia hora de 

cada um professor, né...e eu perceb....eu sempre gostei de escrever lento pra letra sair 

bonita....mas nunca saiu (sorri) bem bonitinha...aí entrava um professor eu falava: "já mudou 

de professor? (sorri)"...aí eu...sempre tremia porque um professor é diferente do outro (..) 

..fechava e falava: "ai meu Deus...ele vai me dá zero se eu levá um....um dez ele vai me dá 

um zero".....nunca me dei muito mal em prova...mas professor assim....parente que eu não 

conhecia, eu sempre tremi....bastante... 

(E com os seus pais?) 

Ah, não...com eles é mais diferente...que a gente...desde pequenininha que minha mãe 

sempre conversô sobre....como (...) ficá menstruada...treze...quatorze anos...mas veio bem 

antes...veio (.) nove...pra dez....conversava sobre gravidez....sobre casamento....sobre filho... 

(Conversava falando o quê? ..sobre gravidez?) 
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Conversava assim que....a gente ficava conversando eu perguntava: "mãe...como que a 

pessoa fica grávida?".....desde pequena...ela falava: "a pessoa quando crescê...casá...tivé um 

marido...ela vai sabê".....eu era muito pequena, então ela num ia falá pra mim, né....aí depois 

que eu fiquei mais...com um pouco mais de idade...ela começô a explicá....que a pessoa vai 

menstruá...pra depois poder engravidá...mas nunca explicô que tem que fazê uma...tem que 

tê a relação...assim de cara....ela falava aos pouquinhos....aí eu sempre ficava assim atrás da 

porta escutando pra sabê o quê que era.....eu falava: "ai é isso?...Deus me livre!...nunca que 

eu vô tê um filho (..)..não...não vai entrá nada aqui" (apontando a região genital).... 

( (...) com os seus pais?) 

Não...a minha mãe sempre conversava com a minha avó sobre essas coisas....aí eu falava: "a 

..vou querer sabê o quê que é"....ficava escutando...aí eu falava: "quê?...nada disso!...não vô 

ter filho de jeito nenhum....nenhum homem vai encostá em mim"...eu não sabia que a mulher 

tinha que beijá..namorá....pra casá depois.....pra mim era casá....tinha aquela história...a 

cegonha vem e trás o bebê....aí depois...fui aprendendo aos pouquinhos...aí descobri, 

né....como que era..... 

(Descobriu como?) 

Eu descobri porque eu ficava escutando... aí uma vez meu...sabe aquelas revistas?...eu 

olhei...levei um susto...fiquei traumatizada... "mãe....Deus me livre..não caso....vô ficá pra 

titia".....aí ela: "não menina...isso é normal"....e explicô pra mim que era normal...que aquilo 

toda mulher (...) que não fosse.....virada, né....pro outro lado...mulher com mulher....ia fazê 

aquilo porque se quisesse ter filhos, né....eu falei: "ai, não"....eu...bastante tempo.....conhecí o 

M., né (..)..."quê que eu vô fazê agora?".....aí a primeira vez foi meio estranho...que sempre é 

meio estranho, né...pra gente a primeira vez...mas depois...a segunda...a terceira...a pessoa 

vai se aperfeiçoando...ao...corpo do parceiro...aí melhora , né (..)....mas...eu tinha bastante 

medo que...que pudesse cortá...rasgá...porque...como uma coisa pequenininha daquela vai 

penetrar o.....tava com bastante medo...falava: "ai meu Deus....será que não tá cedo?....mas 

eu quero casá com ele...mas será que num tá cedo?"..(....) foi tão envolvente que na hora num 

deu nem pra pensá em nada (sorri)...eu falei: "ai meu Deus...eu fiz isso...minha mãe vai me 

matá"...mas depois...foi normal....no começo eu não gostava porque doía bastante....mas foi 

bem normal...... 

(E agora como é que está?) 

Agora do começo pra cá tá bem melhor....não assim diariamente....não tenho relação 

diariamente porque tem vezes que eu tô meia doente...com cólica....ou ele chega cansado do 

trabalho (sorri)...vira um prum lado, outro pro outro....mas não é aqueles negócio de 

obrigação de ter uma relação obrigada....porque é bom cê tê uma relação se você 

quer....."ai...vô ter relações com ele só porque ele quer..."....não, porque se você sentir que 
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quer...cê vai e faz com carinho.....mas.."ai...vô ter que ir...ai que raiva".....que nem muitas 

colegas que eu conheço faz isso... 

(Colegas....) 

Já têm bebê já...mora aqui...tem uma que mora aqui atrás de casa...ela já tem bebê...tem 

vezes que ela fala: "ai, porque...só o companheiro quer"...e ela fala assim que num se sente 

bem...eu falei: "então conversa com ele...e fala num dá...eu num tô a fim....porque se eu fizé 

vai me...pode até me fazê mal"....porque se você não quer, não adianta cê ficá insistindo...ou 

você quer e o companheiro não quer... "ai que chato...também vô procurá outro".....não é 

bem isso...por causa de uma vez cê vai procurá outro homem na rua...pegá uma doença de 

bobeira....tanta gente com Aids por aí...doença venérea, sei lá o quê....pra aquele 

companheiro que cê tem em casa, cê confia nele....tem muitos que sai pra procurá outra na 

rua mas....quando a gente confia, acho que eles não fazem isso....eu acho que o meu não 

(sorri)...pelo menos ele não faz...agora tem muitos....pessoas que fazem isso..."minha mulher 

não quis faz dois dia agora eu vô embora procurá outra"....vai pega uma doença...passa a 

doença pra mulher e a mulher que amamenta passa pro filho...aí o que acontece...morre....o 

culpado é ele....vai ficá traumatizado pelo resto da vida....pega uma doença que não tem cura 

ainda...tão tentando descobrí....por causa de uma bobeira...por causa de uma re...duas vezes 

que a mulher não quis ter uma relação...então...baita de uma burrice (..)....porque eu não 

tenho preconceito contra ter essa doen...com gente que tem essa doença...mas custa se cuidá 

um pouquinho pra não pegá?....tem preservativo....custa usá?...tem gente que usa e fala 

assim: "não...é plástico".....que nem...tem um bar aqui...meu pai costuma ir sexta-feira, mas 

tem muita gente bêbada que vem e fala bobeira...a gente escuta , né:.."ai, Deus me livre...vô 

usá plástico?....eu gosto de coisa natural".....se é pra evitá num tem que usá?....eu acho uma 

bobeira....absurda....isso é um absurdo....tem várias....homens...que mata a mulher com uma 

doença...por bobeira....por causa de outra que achou bonitinha...tava com uma sainha mais 

curta uma blusinha mais decotada: "ah, vô naquela ali...aquela ali é mais bonita...minha 

mulher tá em casa...tenho todo dia a hora que quisé"....mata a mulher...os filhos por causa 

disso....como é...como vai ficá a consciência?....pesada, né....bastante....eu espero....e tenho 

certeza que o meu nunca vai fazê isso....porque se ele não quer e eu num quero, aí tudo 

bem....agora..."ai...só vô porque ele qué"....é uma coisa tão chata....bastante...nossa....já 

aconteceu com muitas colegas minhas...falam que é chato pra caramba 

....dificilmente....alguém forçá assim...eu acho que se....se a pessoa fala não...forçá eu acho 

que chega a  um estrupo....porque é uma coisa muito....absurda....eu já vi muito....muitas 

conversas...já ouvi também...que o...marido espanca a mulher....mulher de resguardo...que 

faz parto normal...ele joga a mulher em cima da cama...chega a ser at...até um 

estupro....mas...fazê o quê...no mundo têm animais (sorri)....tem todo tipo de animal....por 
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isso que a gente tem que saber....se aquela pessoa te ama....se aquela pessoa confia em 

você...pra você poder ter um filho....nem que aconteça por acaso...que nem aconteceu 

comigo...tem um  filho pra podê depois...num se arrepender...apanhá do marido...e num podê 

fazê nada porque se você for denunciar ele te mata.....num podê...ir numa praia...num podê ir 

no supermercado....cum um filho no colo...ele vai falá que tem homem te olhando.....se você 

gosta de uma roupa: "ah essa roupa num é boa...tira"...pensou que horror...que seria (...) uma 

prisioneira...num é uma....uma vida de casal.....veste um tênis: "é...esse tênis tá 

feio...tira"...veste a calcinha..."por que que vestiu essa calcinha?...vai pra onde?"....qué que 

cê veste a calcinha toda furada...a blusa toda manchada...é o caso de muitas...eu tenho uma 

tia que é assim...o marido dela....se ela vestir uma calcinha mais....com renda...ele fica 

louco......então...a minha vida...é ch...é envolvida por fatos...que eu vejo.....com colegas 

minhas acontece...com elas...que eu fico boba  (..)..se Deus quisé eu num quero que isso 

aconteça comigo nunca....porque é chato...uma pessoa ter a obrigação de ficar com uma 

pessoa que não ama...só porque tem um...dois filhos...ou o marido é drogado e deixa de 

comprar o leite da criança pra usá droga.....o fato de ser...pra prisioneira do homem 

violento....é a pior coisa que existe na pessoa..... 

(Como que está a sua vida atualmente....o que você faz...como é que o seu dia-a-dia?) 

Eu num ..faço muita coisa porque agora o bebê tá pequeno e num..tem como...eu 

estudá...num tem como...trabalhá, né...mas eu fi...sigo aquela vida...arrumo a casinha...o meu 

quarto aqui.....  

(Esse quarto?) 

Isso...ajudo a minha mãe...porque tem a minha cunhada do lado que me ajuda...eu lavo 

roupa... faço comida...aquele trabalho de...de dia-a-dia de casa...ajudo o M. a fazer...a 

preencher papéis quando ele vende algum liqüidificador... 

(Você falou de comida....quem faz a comida?) 

Eu e minha mãe... 

(Você ajuda?... vocês dividem as tarefas?) 

A gente divide....tem dias que ela tá assim meia doente, aí eu vô faço tudo...faço 

comida....quando ela vai trabalhá...que ela trabalha fora...eu faço também...porque eu adoro 

ficá na cozinha...então...pra mim é um prazer ficá lá cozinhando...mexendo...queimando a 

mão (sorri)..... 

(Antes de você estar grávida...antes de você estar casada com o M....você também fazia esse 

serviço?) 

Fazia bastante....sempre gostei de fazer comida....arrumá a casa....nunca gostei, né...porque 

minha mãe...de vez em quando (..)  ajuda....tá vendo que a pessoa tá cheia de serviço, cê vai 

lá ajuda...a arrumá a casa.....passo paninho nos móveis.. 
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(O que você acha que está diferente na sua vida...a partir do momento que você 

engravidou.....como que estava a sua vida antes quando você estava no colégio? ....) 

Isso ...tava no colégio.....mas já num tava assim ..já num tinha muito prazer de estudá.. 

(Você falou no encontro passado, que não pode ser gravado...você falou que você não estava 

gostando dos professores...) 

Professores....porque só implicava...porque...era no...no...novos não assim...tinha certa idade 

pra ser professor mesmo...mas tava noivo...brigava com a noiva e discutia...aí ia trocava de 

professor...faltava  professor na escola...ficava dois...três meses sem aula...não tem condições 

disso...aí você vai perdendo a vontade...cê tá aqui...no começo do ano...aí começa estudá que 

maravilha...aí começa...falta o professor de História...cê fica um mês sem estudar 

História...aí vem outro professor com a matéria super diferente do que que ele deu...cê vai 

confundir tudo na sua cabeça....um professor de ..Educação Artística ensina uma coisa... o 

outro vem e fala pra você fazê outro exercício...aí cê organiza estar numa...numa coisa e vai 

pra outra...o professor de Matemática ensina uma conta o outro vem e ensina de outro jeito 

diferente...mudava de professor meses por meses...porque a professora tava grávida...ia ter 

neném...aí vinha outra super diferente...bruta sabe?...num explicava nada...aí eu fui perdendo 

a vontade...muitas colegas minhas parô de estudá...trocô de escola...aí..eu parei também 

porque...tava grávida e já num tava mais gostando...mas eu vou voltar a estudar, com 

certeza...   

(Você pretende voltar quando?) 

Quando o bebê tiver uns dois ou três anos...um ano e meio que ele já vai tá comendo...mas se 

Deus quisé ainda vai tá mamando no peito...aí eu vô no horário...tem que pegá um horário 

que ele não coma comidinha e não mame no peito porque eu não quero tirá dele...tem criança 

que tem dois...três anos e ainda tá no peito...mas eu quero estudá sim...daqui há um ano...um 

ano e meio.... 

(Aí o bebê ficaria com quem?) 

Ficaria com a minha mãe ou com a  minha sogra... 

(A sua sogra mora por aqui?) 

Não, ela mora em Santos... 

(Ela mora em Santos....) 

Ou no caso...se eu estivesse trabalhando...o M. com certeza vai tá...pagaria pra alguém tomar 

conta de confiança...porque eu já vi muitos casos...na televisão por exemplo...babá 

espancando criança...matando esfaqueada...monte de caso horrível...então que nem...tenho 

bastante prima...que nem precis... nem precisaria pagar...ela ficava até por prazer de tomá 

criança...tomá conta de criança...mas pra num ficá chato daquele negócio..."ah..tem que ir 

lá...mas num tô ganhando nada".....a gente dá alguma coisa...pergunta quanto qué receber, 
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né....aí paga...mas....deixá ele assim o dia todinho com a pessoa num tenho coragem...eu 

estudo, volto pra casa correndo e fico com ele...mas deixá sozinho não tenho 

coragem...porque eu vô num....na padaria...fica ele chorando...chego, ele tá dormindo...fica 

aquela preocupação..."será que vai tomá conta?"....então, com a mãe ou com a sogra, vão 

ficá cuidando direitinho...vai sabê como cuidá...que já desde pequenininho...sabe como é que 

é ...(..) outra pessoa (.) não deixaria...com certeza, não...sei lá, tem tanta gente louca nesse 

mundo....e não vai ser meu bebê que vai ser sufocado por qualquer pessoa...eu não vô batê 

nele...qualquer pessoa vai batê...que nem muitas vezes eu já vi... vai batê...vai beliscá...vai 

forçá a comer a comida que num qué... 

(Em você...bateram?...beliscaram?) 

Não...porque minha mãe nunca...meu pai trabalhava fora....então ela ficava com a 

gente....meus irmãos...meu irmão mais velho tem dezenove...então ele tomava conta de 

mim...enquanto ela ia fazê as coisas...mas ele era pequeno...mas ela nunca deixou com 

ninguém a não ser para levar no médico...aí ficava com a minha avó...mas com qualquer 

pessoa nunca...agora que ela...depois de grande...cinco...seis anos...ela explicava não pode 

fazê isso....se fizesse ficava de castigo, de vez em quando...levava umas palmadas, mas não 

surra...assim da pessoa ficá roxa.... 

(Nem do pai?) 

Não...meu pai nunca bateu na gente...nem quando ele descobriu que eu tava grávida, ele nem 

fez isso...só falou: "pôxa ..F. vai me dar mais um neto?"...até brincou sabe?...mas ele nunca 

foi de pegá a gente e batê....no caso...minha mãe tava com medo...mas como a gente mora 

num lugar de baixa.....baixa renda...o pessoal meio assim...meio estranho...ele explicava: 

"pelo amor de Deus não usa droga...se alguém oferecer fala pra mim que eu vou falar com a 

pessoa"....meu irmão tinha uns quinze anos...colocô...colocou álcool na boca...meu pai pegô 

ele pela orelha....trouxe pra casa e deu uma surra nele e falou assim: "você não vai mais 

beber"...ele começô a passá mal porque tinha bebido mui...misturado muita bebida...até hoje 

não coloca uma gota de álcool na boca...gota nenhuma.... 

(Na sua família não há ninguém com problema de alcoolismo?) 

Não...tem um tio meu ...ahn....assim...a minha tia é casada com ele, sabe...ele 

bebe...bate....quer batê nela...bate no meu primo mas...eles...ele tem mó azar...toda vez que 

ele quer batê na minha tia, meus primos tão em casa....os mais velhos...e dá uma surra nele e 

põe ele pra fora....é...qué dizer, ele nunca tem a chance de bater na minha tia...mas ela 

tá...pretende se separar dele faz tempo.... 

(Você nunca usou nenhuma droga..nunca experimentou nenhuma droga?) 

Não...nada...eu sempre tive pavor disso... 

(E o M.?) 
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Também não... 

(Também não..) 

A gente sempre conversa sobre bebida....sobre coisa assim....bebê, eu bebia assim....o 

quê?...um refrigerante...aí minha mã...tia costuma fazê aquele vinho com leite 

condensado....eu coloco assim um pouquinho na boca, só pra experimentá...mas nunca 

cheguei a cair no chão bêbada (sorri)...nunca bebi mais...menos...menos de uma dose...eu 

coloco na boca....porque eu acho que álcool é pra adulto....e socialmente...não pro cê...tem 

tantas mulheres que cê olha assim na calçada...tá caída no chão bêbada...eu acho isso 

horrível...alcoolismo num é a...o álcool é feito pra você se divertir em festa...em 

casamento...em ocasiões especiais...não pra você bebê de cair só porque..."ai...a minha 

mulher me largou...minha mulher brigou comigo"...vai lá enche a cara...largou...tudo 

bem...conversa com ela pra ver se dá pra voltá....brigou cum....cum irmão.....com outro 

pai...qué brigá...qué matá...qué enche a cara....eu brigo muito com meu irmão mais 

velho....então tem irmão....que briga ...(..) "eu vô bebê porque meu irmão brigou comigo"....e 

vai lá bebe...bebe...bebe...tem gente que morre....de tanto beber....aqui mesmo (...).. garrafa 

de pinga...no outro dia amanheceu em coma...qué dizê, tava no hospital... tá...fazê ele voltá 

ao normal é difícil...muitas pessoas bebem demais....e isso eu não quero (sorri) pra mim nem 

pra minha família...na minha família o único que bebe é esse....pra caí assim no chão...brigá 

sabe....meu pai já bebeu muito...mas graças a Deus, nem fuma nem bebe...minha mãe fuma 

mas não bebe também..... 

(Seu pai..bebeu até que época...até que idade você tinha?) 

Até quando eu tinha um mês...de idade....aí num...num sei se foi por causa dos filhos que ele 

parou... 

(Quem conta isso pra você?) 

A minha mãe...ela conta, né, o quê acontecia com ele...a gente pergunta também...ela fala: 

"ele bebia bastante"....gastava o...tinha muita coisa...que....num é que (.) recebe o salário e 

vai gastá na rua...ele bebia mas chegava em casa e perguntava: "vai fazê compras esse 

mês?"...."vou"....dava o dinheiro e ia beber as pinga dele...e arrumava muita confusão 

(sorri)...a minha mãe e minha vó (..) trabalheira pra tirá ele da confusão... 

(Você sabe com que idade a sua mãe ficou com ele...casou com ele?) 

Minha irmã?...minha irmã....minha mãe?(sorri)...conheceu ele aos....dezesseis anos 

...namoraram...acho que ela não podia engravidá...aí começou a fazê tratamento...acho que 

aos dezoito anos...eles já tavam morando junto... 

(Ela fez tratamento para engravidar?) 

Fez ..pra engravidá ..do meu irmão 

(E engravidou..)                    



 355

Aí ela engravidou do meu irmão mais velho... 

(Ela tem que idade agora?) 

Acho que ela tem trinta e oito...é trinta e oito... 

(Trinta e oito...e seu pai?) 

Meu pai tem quarenta... 

(Seu pai tem quarenta...B., você falou que briga muito com seu irmão mais velho?) 

É, porque a gente discuti muito...porque eu...ele bate nos menor e eu acho ruim...falo: "não 

bate...qué que ele fez?...conversa, né"...a gente discuti muito um com o outro....aí de vez em 

quando eu vô e bato...ele briga também: "porque tá batendo?"...aí discuto com o 

pequenininho, aí ele fica bravo..ele (.) faz um tempo que a gente tá sem falá...amanhã a gente 

vai voltá a se falá de novo... 

(Você estão sem se falar há quanto tempo?) 

Tâmo...quase um ano..  

(Quase um ano?) 

Isso....mas como agora....eu tive bebê então fica chato...te...teu irmão num podê pegá no teu 

filho...porque você não fala com ele... 

(Amanhã vocês vão voltar a falar?) 

Não...eu falo assim pouquinho de pouquinho sabe?...voltando ao normal...tentá não brigá 

porque quando eu tivé minha casa, se tivé uma festa ele não vai querê ir porque a gente não 

se fala... 

(E vocês não se falam há um ano...) 

Há um ano... 

(O que houve....há um ano atrás?) 

Eu tive essa discussão...aí...foi bobeira minha....a gente tava brigando...a gente sempre 

brigava desde pequeno...aí eu falei: "eu num vô mais falá contigo"....ele: "num vai falá não, 

também eu num falo"....aí de..disso...até hoje ninguém se fala...só de vez em quando fala um  

"oi".... 

(Há um ano atrás você estava grávida..) 

Tava.. 

(Você falava com ele?) 

 Falava um pouquinho... 

(Ele ficou aborrecido de você ter ficado grávida?) 

Não..mas ele num...ele num ligou muito....ele falava assim pro meu pai...eu tava grávida mas 

eu tava...já tava assim meio com ele...ele falava: "ai..ela vai casá? (.) de quantos mês"....ele 

perguntava pro meu pai de quantos meses eu tava...aí eu peguei e fiz uma....com oito meses 

de gravidez eu fiz ultrasom...aí meu pai: "vai lá vê o ultrasom da F."...gravei, né...aí ele: "eu 
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não...ela vai brigá se eu for vê"... né...que ele é meio assim quieto:.. "ela vai brigá se eu for 

ver o ultrasom dela"....aí eu falei: "vem pra cá assistir"....aí ele pegô e veio...sentô e fico 

assim meio de canto...e assim viu o ultrasom,né...mas ele sempre assim meio quieto....quem 

fala assim mais é eu, de vez em quando...se eu coloco alguma coisa na geladeira, ele num 

pega...fica com medo d’eu brigá cum...num sei se é medo...assim...fala: "não vô pegá 

porque...ela vai brigá se eu pegá"....eu falo: "não...pode pegá"...mas porque se você coloca 

uma coisa na geladeira é pra todo mundo dentro de casa, né...ele fica: "não...se eu pegá ela 

vai brigá"....eu faço um bolo, ele num come...eu falo: "mãe...vai lá e dá pra ele"...aí a minha 

mãe pega e dá (sorri)...aí ele come...mas acho ruim porque dentro...mora bem dizer no 

mesmo local e ficá discutindo..é chato.... 

(O bebê, no berço ao lado, começa a choramingar). 

Daqui a pouco ele (refere-se ao bebê) começa a brincá...ele brinca...brinca e grita..... 

(Acho  que voltou a dormir..) 

Daqui a pouco ele acorda pra mamá...ele mama de meia em meia hora...tem bebê que faz 

horário...ele não...ele mama de meia em meia hora... 

(...A gente já está a mais de meia hora aqui...). 

Já...até passou do horário de mamá já.... 

(B. ..e com a sua cunhada...como é que você se dá?) 

A gente de vez em quando briga...briga assim não...fica...discuti uma com a outra...porque 

ela e meu irmão não fazem as pazes muito bem, né....eles vivem brigando...como um casal 

discuti de vez em quando...mas ela é meia assim....ela foi educada d’um jeito meia 

quieta...num (..) .."pega a minha blusa?".....ela fala: "eu num vô pegá...pega você"..."A., 

passa essa blusa pra mim?"...."eu num vô passá...passa você"...então ela num faz o que ele 

pede e ele fica chateado...aí eu falo: "ô sua burra...como é que.."....brigo com ela: "por que 

que cê num pega?"...quando ele (..)..ele deu uma lingerie pra ela...uma calçinha, 

né...vermelha..."eu num gosto de cor vermelha"...eu briguei com ela (sorri)...:"A., se ele 

deu...agradece...num precisa falá que cê num gosta...agradece...usa pra ele vê que cê tá 

usando"..."ah ..mas eu num gosto"..."como que cê num gosta A...num precisa falá que cê 

num gosta pra ele...guarda pra você...mas usa....quando ele for te dar, fala...num dá 

vermelha...que eu já tenho uma...dá outra cor".... mas ela: "ah não.."...mas continua 

insistindo que não gosta da cor...da cor vermelha... 

(Ela tem que idade?) 

Ela tem dezenove também....só que ela é pequenininha...então você olha, parece uma 

menininha de quinze também....mas ela é assim meia fechada, sabe....ela é do interior...ela 

foi criada assim numa...educação meia rígida....aí então ela num...que nem...eu falei pra ela: 

"A., compra uma camisolinha...já que cê tem...seu cantinho....dorme de camisola...como toda 
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mulher dorme"... "eu prefiro de short e blusa"....eu: "A. ...não..tudo bem se você quiser de 

short e blusa, dorme de short e blusa".....porque a...a cama é pequena é de solteiro, né ..aí 

como ela dorme com o bebê ..meu irmão dorme no canto...aí eu falo: "quando o bebê 

dorme...põe no berço e dorme os dois juntos"...."eu não...e eu vô sabe.."...porque meu irmão 

é muito....sai muito...então ele arruma namorada...na rua....aí as amigas dela vem e conta pra 

ela...ela fica brava com ele e joga ele pro chão...pra dormir no chão (sorri)....agora eles 

voltaram a fazer as pazes....nossa...é cada discussão...aí ele fala: "se você arrumá um 

namorado eu te mato" ..aí ela: "quem vai te matá sou eu porque você arruma namorada"..aí 

briga...briga ..briga e fazem as pazes.... 

(Eles são casados?) 

Não...só moram juntos...por enquanto...mas acho que vão casá (sorri) quando pará de 

discutir....aí ela fala assim...ele pede e fala assim...que nem...antes de ontem .. "A. ..pega a 

minha meia no varal"..."eu não...pede pra tua namorada pegá"....porque tem uma men ..uma 

certa amiga dela que veio e falô pra ela que ele tinha namorada...porque ela não é dessa 

pessoa que dá carinho, sabe....anda de mão dada...abraça... 

(Você é assim?) 

Eu sou (sorri)...ela não ...ela num fi...se pudé dois metros de distância dela...mas eu falo pra 

ela...eu falo: "A. ..que isso?...ele num é teu marido?"... "meu marido num é".....aí meu pai 

fala pro meu irmão...fica conversando..."pega a tua mulher e leva pra sair"..."num é minha 

mulher não"....aí ela fala: "(..) minha mulher, então não é"....aí fica os dois nessa 

bobeira...mas eu sou...eu sou (.)...eu faço questão... tanto eu quanto o...de andá de mão 

dada....e aí quando a gente sai, ele ajuda a levá o bebê...leva a bolsa....então é bem diferente 

do caso deles.... 

(Ele está trabalhando agora?) 

Não, por enquanto ele está parado...porque ele começô a jogá agora de novo futebol... 

(Seu irmão....e o M.?) 

O M. tá trabalhando (.)... 

(Hoje ele não está aqui porque ele está trabalhando?) 

Ele tá trabalhando...ele é...representante da Europa...aquele purificador de água sabe?...aí ele 

tá trabalhando mas daqui a pouco ele tá chegando... 

(Bom...a gente terminou o tempo da entrevista de hoje...(....) de mais um encontro...) 

Não...tá tudo bem...               

(Eu vou precisar fazer mais algumas perguntas de coisas que eu não possa ter entendido 

bem....organizar esse material...queria saber B.....se era possível vir na segunda-feira que 

vem...) 

Tudo bem... 
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(Se você não tem nenhum compromisso...) 

Não...não tenho...  

(Porque como aqui não tem telefone...se eu precisasse fazer qualquer alteração do 

horário...eu não tenho como lhe avisar...então eu queria deixar marcado na segunda-feira que 

vem......eu já vou desligar o gravador que agora a gente só vai combinar os horários).      

     

 Ao terminar a entrevista, testei parte da gravação para certificar-me que a entrevista 

tinha sido adequadamente gravada. B. pareceu gostar de ouvir sua voz registrada no 

gravador. Ao combinarmos um terceiro encontro para daí a uma semana, B. disse que estaria 

à disposição para um quarto encontro, se eu quisesse. Falou que eu poderia vir em qualquer 

dia porque ela nunca saía a não ser uma vez por mês, para ir ao médico, ou então, saía 

apenas em algumas noites. B. acompanhou-me até a porta. Sentados num dos sofás da sala 

estavam um rapaz e uma moça que me olharam parecendo disfarçar curiosidade. Do lado de 

fora estavam os pais de B. que se despediram de mim de uma forma que me parecia uma 

mistura de timidez e respeito. 

  

Terceiro encontro com B  

 Após quinze dias, voltei para o terceiro encontro com B.. Por causa de uma forte 

gripe que me deixou acamada, fiquei impedida de ir na semana anterior, conforme 

combináramos. Como havia chovido muito, o terreno em frente ao barraco estava bem 

alagado. Notei que o bar do pai de B. estava fechado. Havia alguns rapazes nas redondezas e 

eu me percebi um pouco insegura frente à possível criminalidade do local, mais distante de 

recursos de segurança. Encontrei a mãe da adolescente do lado de fora do barraco. Ela me 

cumprimentou da mesma forma tímida das outras vezes e me disse que B. estava dentro da 

casa. Na passagem pela área lateral e pela cozinha, encontrei duas moças e uma menina. B. 

veio ao meu encontro quando chamei pelo seu nome e foi indicando que eu entrasse num dos 

cômodos do barraco que da primeira vez ela referira como quarto dos pais. Comentou que 

seu marido M. estava dormindo no outro quarto; disse que ele havia chegado do trabalho e 

que estava cansado; eram quatro horas da tarde. Entramos no quarto que B. indicou. O 

ambiente estava muito desorganizado e era evidentemente insalubre. O quarto cheirava 

muito à umidade e a odor de madeira estragada. Havia buracos nas folhas de madeira que 

serviam de paredes deixando-se entrever o chão do lado de fora. Muitas roupas e objetos 

velhos e estragados estavam misturados por todo o quarto. B. colocou o bebê num berço e 

comentou que era o berço da irmã e que esta "a mataria" se a visse colocando o bebê ali, 

porque tinha ciúme. Havia uma cama de casal, onde B. sentou e indicou que eu sentasse; um 

guarda-roupa sem portas deixava à vista roupas penduradas; num pedaço de um móvel de 
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formato de um barzinho amontoavam-se roupas, remédios, papéis e caixas. Pendurados no 

teto de folhas de zinco, balançavam dois velhos mosquiteiros de tule, amarrados. Havia uma 

televisão portátil em mau estado de conservação sobre um mesa de plástico também cheia de 

roupas e objetos. O local todo parecia-me por demais feio, desorganizado, descuidado e sujo. 

O bebê estava bem arrumado e parecia bem cuidado; acordado, ele sorria dentro do berço e 

parecia muito bem apesar de B. ter dito que ele havia ficado um pouco resfriado. Retomei as 

instruções, após dar explicações sobre minha falta na semana anterior e iniciamos a 

gravação. 

 

Registro do material gravado: 

(Dia vinte e um de julho de noventa e sete...é o terceiro encontro com B. ...a gente está agora 

num outro local da casa....o bebê está acordado, deitado no berço...tossindo também um 

pouco...B. falou que ele estava um pouco gripado...é isso?)  

Ele teve princípio de....bronquiolite...ele chegou a ficá internado...aí agora tem que tê todo 

cuidado do mundo, né...pra não ficá internado de novo não...... 

( (..) O que você queira falar?...sobre a sua vida..) 

Não...acho que num tem nada...eu cheguei a falar tudo bem...dizendo... (..) cheguei a contar 

detalhes...acho que não tem nada...a única coisa diferente que aconteceu essa semana 

quando...cê num veio aqui...foi que o bebê ficou doente...aquela crise de gripe que deu...no 

pessoal todo aqui em casa...só...mais nada...muito...mudado....foi só o que aconteceu... 

(E quando o bebê ficou doente, como é que você fez?...o que você fez?) 

É a médica dele mand...me falô que pode dá qualquer remédio caseiro...pro bebê...mel com 

limão...e outras plantinhas que eu esqueci o nome...aí eu peguei e comecei a dá mel com 

limão pra ele...aí ela mandou dá xarope...e inalação...eu tô dando xarope e inalação em 

casa.... 

(Ah ..você não chegou a levá-lo....) 

Não... 

(..a ir com ele no Serviço de Saúde?) 

Não..não porque ela já recomendou se ele tiver tosse e febre pra dá remédio em casa...aí tem 

inalador em casa...eu dô mesmo... 

(Você tem inalador?) 

Tenho...aí não precisa ficá correndo pro hospital três...quatro vezes na madrugada, né...mas 

só isso...ele ficou meio doentinho mas já tá melhor já... 

(B. está falando do lado do gravador...mas ela fica...com a mão entre as grades do berço e o 

bebê fica brincando com a mão dela). 

Ele chora ...(sorri). 
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(Ele chora?..) 

Isso...  

(B. ..eu vou fazer algumas perguntas para você...até repetindo algumas coisas que a gente já 

conversou...mas para eu ver se eu entendi bem...tá bom?...bem...a gente falou sobre tantos 

assuntos...num deles, você falou sobre o vôlei...quando você tinha treinado, essas coisas 

assim...fale mais um pouco para mim....com que idade você começou a treinar?...quantos 

times você participou?....se você participou de jogos...como é que foi isso?) 

Eu comecei a treiná, eu tinha nove anos.....eu treinava aqui no...no Guarujá mesmo...na 

Brunella (doceria usada como ponto de referência)....em frente à praia...aí ..como tinha 

escola, ficava num horário meio difícil...só tinha um horário pra treiná...aí eu peguei e 

saí...depois disso sempre freqüentei escola...Educação Física...jogava muito na escola mas 

não cheguei a ir em time de escola não....aí com uns quator... com treze...eu comecei a jogar 

no Vila Souza...um clube...aí participei de três jogos...aí num tava muito interessada em 

jogar...fiquei grávida e desisti...num ia jogá com um barrigão (sorri)..mas acho que só 

isso...depois joguei futebol...mas futebol assim umas duas vezes.... 

(Não foi em time?) 

Não....brincando assim com as colega...jogando... 

(Então fora de brincadeira e fora da Educação Física..no vôlei, você esteve num  time?) 

Num time (confirmando)... 

(Então tá....você acha que você acabou desistindo porque você ficou grávida?) 

Não...eu desisti antes de ficá grávida... 

(Sei..) 

Porque ficava num horário meio difícil pra escola e também tava ficando chato... 

(Tava chato?) 

Porque...tinha que pagá um tanto....aí todo mês eles dobravam a mensalidade...(tosse) e 

ficava difícil que eu tinha que ficá em casa, que minha mãe tinha que trabalhá...e num podia 

ficá com minha irmã...então eu também já tava...num tava gostando mais e prefiri ficá em 

casa...estudá...depois que eu fiquei grávida, eu esqueci de vez....... 

(Você falou que sua mãe tinha que ir trabalhar...ela não está mais trabalhando?) 

Por enquanto não, porque a minha irmã tá com a crise de bronquite...nesse momento ela não 

tá trabalhando... 

(Então quem está trabalhando aqui na casa e quem não está?) 

É o M. e o meu pai... 

(Seu irmão só está treinando?) 

Isso ..ele treina futebol....... 
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(Outra coisa que eu vou voltar a conversar com você...é sobre a escola ..porque eu não 

entendi muito bem...quando foi que você repetiu de ano pela primeira vez....você falou que 

no começo...quando você era pequena...ia na escola...você gostava bastante...depois você 

passou a não gostar mais....a primeira série você repetiu?) 

Não...até a terceira não repeti nenhuma...  

(Certo....) 

Desde o pré um até a terceira, não repeti nenhuma vez.... 

(Aí você repetiu a terceira...) 

Isso... 

(Estava com que idade?) 

Acho que eu tava com uns dez anos... 

(Foi na época que você voltou a ficar doente...da convulsão?) 

Isso.....tive covulsão...aí o remédio era muito forte...aí eu passava....passava mal, 

não...dormia na sala de aula...aí...num tinha como prestá atençã.o...nas lições...aí repeti, acho 

que dois anos.... 

(O colégio era aqui perto?) 

Era ali na avenida... 

(Eu passei por um colégio...) 

Passô?...hoje cê veio pelo colégio? (sorri)...é na avenida .... 

(Então..você estudou mais em algum colégio depois desse?) 

Estudei.. 

((..) isso que você trocou?...) 

Isso...estudei qui...aqui no meio da vila...da outra vila...do lado... 

(Na quinta série.....) 

Isso... 

(...que você trocou?) 

Aí ..troquei de...colégio.. .(tosse) 

(Por que que você trocou mesmo B.?) 

Porque (sorri) .......o M. .... 

(Ah, o M. acordou ..) 

É, acordou (sorri) .. 

(O marido da B. acordou...ele estava dormindo no outro quarto) 

Isso...porque eu num...tinha um certos prof...uns professores era...não comigo...mas com toda 

a classe...muito nervoso...explicava uma coisa que eu não entendia, depois já não explicava 

mais....chegava "ó..tem prova"....sem você estudá nada...então eu enjoei daquela 
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escola...desde a...primeira série até a quinta...repeti dois anos...fiquei bastante tempo...enjoei 

e passei pra essa..... 

(Então tá......no ano passado...porque nós estamos em noventa e sete...em julho....no ano 

passado você chegou a ir à escola, até que mês?) 

Até junho...até nas férias... 

(E você freqüentou até o final de junho?) 

Isso....aí quando eu fiquei grávida eu entrava na sala de aula, eu enjoava...dava uma...falta de 

ar...tinha que saí correndo (tosse)... 

(Então, no segundo semestre você chegou a freqüentar ou nem chegou a freqüentar?) 

Cheguei a freqüentar...poucas vezes, mas ia... pra escola... 

(E aí que você tinha os mal-estares?) 

Isso... 

(Bom...com relação a você ter passado mal e ter sido internada no começo da gravidez...) 

Isso... 

( ..foi no começo do segundo semestre do ano passado?) 

Isso... 

(Foi?...então...você falou que teve um sangramento...) 

É...eu tive um princípio de hemorragia... 

(Você fez alguma tentativa de aborto?) 

Não... 

(Você falou que pensava...) 

Pensava, mas nunca tentei.... 

(Não tentou com nada?) 

..Eu falava que ia ..comprá remédio...ia procurá alguém que tirasse...mas nunca cheguei a 

tomá nada.. 

(Não chegou a tomar nada ...) 

Nada.... 

(As convulsões, você não voltou a ter?) 

Não....desde os nove anos, nunca mais tive... 

(Nem está tomando medicação?) 

Não... 

(Vou perguntar um pouco sobre o M. ....você falou que ele estava deitado porque ele chegou 

cansado...) 

Isso...ele tava...ele chegou cansado e foi dormir.... 

(Você tinha me falado mas eu não (..) entendi muito bem...ele estudou até...que ano no 

colégio?) 
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Ah...deixa eu tentá lembrá...acho que até que ele chegou a acabá já de est...com o estudo.. 

(Ele acabou os estudos...em que ano?) 

No segundo grau... 

(Ele terminou o segundo grau?) 

Isso... 

(Ele é formado no segundo grau..) 

É... 

(Quanto que ele ganha mais ou menos por mês?) 

Bom...isso eu num posso dizê...que ele ganha da porcentagem que ele vendê... 

(Então...mais ou menos dá quanto?) 

Duzentos..cento e cinqüenta...até menos... 

(No mês passado...por exemplo, no mês de junho...você sabe quanto?) 

Mês de junho foi....cento e trinta e cinco...cento e trinta e seis... 

(Às vezes é menos do que isso?) 

Às vezes é bem menos...noventa.... 

(E a condução dele?) 

A condução é...a empresa que dá...mas ela só dá daqui pra San..de Santos, da balsa pra lá, 

né...então é daqui...como agora é...dessa semana passada...a gente teve uma idéia...como eu 

tenho um bar...eu faço salgadinho prá vendê...coxinha... 

(Você?) 

Isso...aí já ajuda na passagem daqui, né...na condução...que num mínimo sai setenta reais só 

de condução...aí pra num ficá....tendo....que...."me matá trabalhando"...porque ele vai pro 

ponto e num ganha nada...vai lá...perde o dia e volta pra casa.... 

(Ele fica parado num local?) 

Fica parado num lugar...vendendo...aí se num vendê, também num ganha....se vendê, ganha 

o quê?...tem um, que ele vende, e ganha vinte reais...por cada...por cada porcentagem, ele 

ganha vinte reais...vinte...dez...depende do tanto que ele vende....mas o mínimo que ele 

ganhô foi noventa reais... 

(E às vezes...há meses com dificuldades maiores de dinheiro?) 

Há...bastante...(o bebê começa a chorar). 

(O que que fica mais difícil (..)?)          

Porque tem meses assim...que o ne..neném fica doente...tem que comprá 

remédio...pomada...fica ma..fica bem mais difícil (tosse)....aí fica bem mais difícil ..fica 

quietinho (.)  

(O bebê veio para o colo da B.) 
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...Aí fica bem difícil porque..o remédio é caro, né...principalmente com criança...pra 

tosse...dificilmente nas policlínicas tem...esse remédio...aí fica mais difícil mesmo...não 

por....por falta assim de alimentação...de roupa, nada...mais pelo remédio... 

(A alimentação aqui quem compra?) 

Eu...meu pai...minha mãe...é um...pouquinho de cada um... 

(Com o dinheiro de quem?) 

Não...meu pai compra um tanto...aí eu começo...eu comecei a fazê...as coxinha...os 

salgadinho pra vendê...eu compro...o M. compra ... 

(Eu vi que o bar hoje estava fechado..) 

Meu pai foi pro banco... 

(Ah...) 

Pagá umas conta (sorri)...depois foi na TELESP... 

(E está pintado, o bar...) 

Tá ..pintô...reformô o chão... 

(Ah...eu vi que está novo...) 

Ah...tá pintado (sorri e tosse).... 

(Daquela vez que o gravador teve um problema...você me falou algumas coisas mas eu não 

me lembrei de todas...eu escrevi algumas...tentei me lembrar o máximo possível.....sobre a 

família do M....você chegou a falar alguma coisa?) 

Não. 

(Como é que é?...como é que foi a reação deles...) 

Ah...no princípio eles assus...se assustô bastante...principalmente o pai dele, né...ele assustô  

e falô: "nossa, cê vai arrumá um filho tão novo". ..(...)... 

((..) o bebê está sorrindo muito..) 

Ele é brincalhão... 

(Ele é brincalhão...ele está sorrindo muito (.)) 

Ele tá meio quietinho hoje...tem vezes que ele grita e num pára...dá cada grito... 

(É, estou vendo como ele sorri (..)...então B. ..continue falando.....desculpe eu ter 

interrompido..) 

Não...magina!...mas..a família dele só foi só um susto...assim no começo...mas depois 

aceitaram também normal, porque não tem como evitá...já aconteceu... 

(Eles visitam você ou vocês os visitam?) 

Não, porque pra eles vir aqui é muito longe...aqui...quando eu levo o nenê na policlínica, lá 

de Santos...aí eles vão lá vê... 

(Porque você trata o bebê lá em Santos...) 

Isso...lá em Santos... 
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(Por aqui por perto não há recursos?) 

Há uma policlínica mas não é....o tratamento não é tão bom quanto lá.....por que aqui a 

médica...quando ele ficô internado, a médica falô:"“sabe o que você faz?..você pega...se ele 

tossir, cê dá...tá tudo bem...só dá só um melzinho com limão"....aí eu:  "tudo bem"....fui na 

médica, né...a hora que eu fui lá: "dá melzinho com limão"....a médica continuou..."ah, dá 

mel"....aí o menino acabou ficando com uma.......cuma tosse avançada...ficou com 

bronqueolite...e acabou ficando internado....aí..eu falei: "ah não...aqui não dá pra ficá com a 

criança...a médica fala que ele tá com tosse e é normal" ..aí eu troquei de médica...lá pra 

Santos.....ele ri bastante (sorri)..... 

(...) 

(tosse) .........O tratamento aqui num é muito bom, não...é um tratamento que a pessoa não 

liga muito pra criança....ele tava com umas bolinhas no corpo...a médica: "ah..isso não é 

nada...não passa nada...deixa..."..no outro mês, quando eu levei, as bolinha tava cheia de 

agüinha...estorava...ele coçava muito e chorava....aí eu não gostei muito do tratamento pra 

criança.... 

(Aí você quem decidiu?...ou foi você e o M. que decidiram?) 

Fui eu e o M. ...o M. tava aqui no dia que a médica falô isso: "vâmo pra lá...porque lá o 

tratamento é melhor"....quando eu fiz pré-natal com ele, na policlínica, depois eu fui 

encaminhada pra Casa da Gestante...ele achou bem melhor lá...e eu também.... 

(Quando você vai para lá...cuidar das coisas do bebê...como você falou...você vai só com o 

bebê ou vai também mais alguém da sua família acompanhando?) 

Quando num vai o M. vai a minha mãe... 

(A sua mãe?) 

Isso.....só pelo fato de...de eu caí...derrubá ele...porque ele é muito pesado...aí então tem que 

trocá um pouquinho, né...mês passado ele tava com oito quilos...cê vê com quanto ele já tá 

agora (sorri)... 

(E quem decide por exemplo se ele vai continuar com uma médica...não vai...essas decisões 

ficaram com você...ficaram com a sua mãe (..)?) 

Não...comigo e com o M.... 

(Com você e com o M...) 

Isso... 

(Você falou...quando vai lá na policlínica para cuidar do bebê....você acaba visitando a 

família do seu marido?) 

Isso... 

(Como é que você se dá com eles, B.?) 
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Bom...o pai do M. ele é meio quieto....ele sempre tá trabalhando...mas eu falo mais com a 

mãe dele...ah...converso bastante com a mãe dele...ela fica mais...ela fala que dá um chá de 

colo pra ele....da hora que eu chego lá, ela fica com ele no colo...entra na sala com a 

médica...e tudo...eu converso mais com a mãe dele...porque...os irmãos tão 

trabalhando...quan...de vez em quando vai o pequenininho, quando num tá na escola...... 

(E os seus amigos?) 

Eu não tenho muitos amigos....porque aqui onde eu moro é muita falsidade ..tenho medo de 

falsidade ..eu ..até conversava com a G. ..a G. (da equipe do PAIAG) ...sobre um fato que 

aconteceu quando eu tava grávida ..o M. ..ele não ficava aqui em casa ...ele vinha, né 

....ficava aqui comigo ..aí (..) ele ia embora ...aí parô uma menina lá no ponto de ônibus e: 

"cê tem certeza que o filho é seu?".....e eu nem sei quem que falô que eu  não conhecia a 

pessoa..."tem certeza que o filho é seu?...vai saber se ela não anda por aí arrumando 

namorado"....aí depois desse dia pra cá, eu num...decidi ficá conversando só com as pessoas 

de casa mesmo....com primo...com prima...mas agora amiga, amiga eu num tenho não.... 

(Mas antes você tinha amigos?) 

Tinha....pequena eu tinha...mas depois a gente descobre que as pessoas...tá falando bem de 

você aqui mas de trás tá te...tá te enfiando a faca.... 

(E os primos e primas ..você tem primos e primas para conversar?) 

Tenho bastante (sorri)... 

(Ah ..é?) 

Só por aqui...só numa tia, tem oito.... 

(Tia por parte de pai ou por parte de mãe?) 

Parte de mãe... 

(É irmã de sua mãe?) 

É isso...minha mãe acho que tem bast...tem bastante irmã ... tem umas oito irmãs... 

(Elas moram nessa região?) 

Moram....moram lá na pedreira (.) lá pra baixo...naquele...não tem aquele morro que quando 

cê passa cê vê?..então, ali.... 

(E passeios B. ..você sai para passear?) 

Saio...ontem mesmo a gente foi passeá...foi na praia...no supermercado...aí no sábado, a 

gente foi...que tem um terreno lá na pedreira, né...a gente foi lá vê...só que tem 

muit..é...tá...mal caprichado ainda...então tem muito mosquito num deu pra ficá..(..) voltô 

logo pra casa...a gente sai pra passeá sim ...... 

(A gente quem?) 

Eu ..o M. ..o bebê...minha mãe...o meu pai...a gente foi todo junto...todo juntos, né (tosse)...a 

gente sai pra passeá....... 
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(E com relação à sua vaidade?...você acha que você está igual?...mais vaidosa...menos 

vaidosa....o que que você acha de você agora?....da sua aparência......eu já sei que você 

cortou o cabelo...está diferente de quando você estava grávida...não é?) 

É quando eu tava grávida tava bastante comprido...aí o cabelo...cabelo grande...toda hora 

amarrando...caía no rosto...aí (.) o cabelo na boca do bebê...eu falei: "M. ..cê tem que me 

ajudá".....ele...ele que cortô... 

(É?) 

Aí eu falei: "ah..então vamo cortá?"..."vamo"....aí ele foi..cortando...aí ele cortô um 

pedaço...era pra ficá aqui...ele cortô um pedaço errado...ficô torto...eu falei: "agora corta 

tudo, né?".....aí depois ficô um pedaço torto...eu arrumei...aí tem que cortá com ele porque 

cabelo grande cai na boca do bebê, se encosta na mão...na roupinha até no...quando cê vai dá 

banho, cê....se curva, cai...se engole um cabelinho, dá infecção na criança...aí resolvi 

mudá...mas vaidade é a mesma....só acho que tô um pouquinho gorda, né... 

(Você acha?) 

Acho não...tenho certeza (sorri)... 

(Quanto você está pesando?) 

Sessenta e cinco... 

(E você pesava quando...antes de ficar grávida?) 

Cinquenta e dois.....cinquenta e dois...no máximo cinquenta e cinco....eu era bem magrinha 

mesmo... 

(É, porque ..pela sua altura...) 

Isso....era magrinha...aí depois tive o bebê...só...grávida eu tinha setenta e cinco....depois que 

ele nasceu, fiquei com sessenta e cinco....diminuí só dez (sorri)... 

(Você tinha aumentado vinte?) 

Isso... 

(Por que? você comia bastante?) 

Nossa ..tudo que eu via queria...no...assim...no último mês de gravidez...que foi quando 

ele...depois que ele nasceu....antes dele nascê...eu (..) um bolo...aquele bolo com aquelas 

gordura vegetal... "ai, eu quero esse bolo"... "ai meu Deus.....vamo (.)..."..eram oito horas da 

noite... "onde que eu vô achá esse bolo?"... 

(Onde você viu?) 

Num sei...eu ..passô assim...é que eu assisto muito programa pra receitas, né...aí num 

passô...um bolo assim daquele jeito, mas...mas eu imaginei e queria daquele jeito...eu estava 

(.) agora eu quero... "mas aonde a gente vai achá um bolo desse aí?"...ele falou.. "eu quero 

um inteiro".....aí ele: "ai meu Deus...amanhã a gente faz isso aí"....ele: "tu espera até 

amanhã?" ...eu falei: "ah..eu espero, né...fazê o quê?..hoje tá tudo fechado..."...aí no outro dia 
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ele foi no supermercado..comprô tudo, né...aí chegô em casa, pra mim fazê o bolo...quando 

ele parte o bolo no meio pra colocá o recheio....o bolo despedaça todo...aí juntamo 

aquilo...pegâmo...despedaçando...todo desfarelado...mas ficô uns pedaço...a gente passô o 

creme no meio...colocô tudo em cima e jogô a cobertura...nossa...quando eu acabei de comê 

me deu um mal estar...eu corri pro banheiro....e foi tudo por água abaixo....aí depois de uma 

semana...duas...eu fui pro hospital... 

(Você vomitou?) 

Isso...eu cheguei a vomitá bastante ..ele: "ah ..num gostô do bolo que eu fiz" (sorri)...porque 

ele faz bolo também...corta... 

(Ah ..ele gosta de cozinhar?) 

Gosta....ele pra comida assim...num gosta não...mas um bolinho ele gosta de fazê...uma 

torta....aí ele pensô:"“ah ..você num gostô do bolo que eu fiz"....eu: "não ..magina!..é que me 

deu mal-estar, eu fui pro banheiro, né...eu vô fazê a sujeira aqui na cozinha?".....daí acho que 

só isso... 

(E o cabelo...ele já sabia cortar cabelo?) 

Não...foi a primeira vez....a gente....brincando começô a cortá ..eu: "ó que eu vô no 

cabelereiro, se tu errá" ..mas ele cortô direitinho...ele riu tanto quando me viu de cabelo 

curto..porque o cabelo tava comprido...agora ele vai cortá o dele também...que tá 

comprido...ele anda de cabelo amarrado...então encosta o cabelo na mão do neném....põe a 

mão na boquinha (..).... 

(Você...mudou o estilo de se vestir...de se arrumar?) 

Não...eu continuo no mesmo... 

(Mas são roupas diferentes (..)?) 

Ah...agora tem que ser bem maior....bem mais larga porque eu engordei bastante......mas eu 

num mudei nada do meu estilo de vestir não... 

(Não?) 

É porque cê tá com o neném aqui cê se arruma toda...tem vezes que eu me arrumo todinha 

pra ficá em casa...aí ele vem embora...eu vô trocá, faz xixi na calça...ou se não, faz cocô...aí 

(.) vô ter que tirá aquela roupa tudinho...aí coloco roupa mais simples pra ficá em 

casa...quando (..) bastante...aí o pessoal: "você não vai casá agora" (sorri)...vem e fica 

brincando ... 

(Você gosta de se arrumar?) 

Adoro...mas em casa também gosto de ficá arrumada porque ficá...toda bagunçada, né...eu tô 

assim porque...eu tava deitada com ele... com o neném...dando mamá... 

(Você continua dando de mamar no peito..) 

Isso..ele...só no peito (.) pra ficá gordo desse jeito... 
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(Ele está gordinho mesmo...) 

...É...mas eu num mudei nada da vaidade, não...eu gosto de cuidá mais dele, né...pra deixá 

ele bonitinho...fofinho...ah...eu num acredito.....ah ..fez xixi....(sorri) 

(Ele não está com calcinha plástica?) 

Tá... 

(Mas você sentiu mesmo assim?) 

Han, han (afirmando)... 

(Como você sentiu?) 

Porque tá quente... 

(Ah....ela sentiu que o bebê fez xixi...o bebê está no colo dela...e todo agasalhado...e ela 

sentiu o calor...) 

É....sente quentinho..ele treme quando faz xixi...ele vai dá uma tremidinha assim e pára...ele 

deve....esquenta depois esfria, né (.).....mas eu acho que minha vaidade continua a mesma... 

(E o que mudou B.?) 

Nada.....só mudou mais a responsabilidade, né....tem que ter mais responsabilidade....que 

antes... 

(No seu dia-a-dia....você ficava assim também tanto em casa como você me falou que agora 

fica?) 

Isso...ficava bastante em casa...fora a escola, né...mas....aos domingos...assim..antes de eu 

ficá grávida, eu ia pra....todo domingo, a gente ia pra praia...sábado, a gente ia passeá.....mas 

eu acho que só mudô só isso...porque praia eu num tenho como ir...levá o neném num sol 

desse, fica doente....quando ele tivé grandinho a gente vai, né Djuga? 

(De quê você chama ele?) 

Djuga. 

(Djuga ..) 

Isso.....ele não pára... 

(Eu estou vendo que ele tá mordendo um pouco a sua mão) 

É que ele tá a gengivinha dele já tá dura... 

(Ah ..já vai começar a ter dente?) 

Já...a médica dele falô...que é bem...que a gengiva dele já engrossou....que a gengivinha era 

bem fininha, né...então já engrossou já...tá dura...dói (tosse)...................... 

(Mais alguma coisa sobre sua vida?) 

Não...só acho que é só...já te contei tudo....           
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Entrevista nº 3 - C 

 

 C., adolescente de 16 anos, tinha os cabelos até a cintura, trançados com fios 

artificias que ela disse serem de "Canecalom". C. tinha a pele do rosto com espinhas do tipo 

característico da acne da adolescência. Ela começou a freqüentar o PAIAG, ainda com 

quinze anos, a partir do terceiro trimestre da gravidez, passando apenas por três consultas 

médicas. C. pouco participou das reuniões do grupo de adolescentes grávidas. De parto 

normal, ela teve um menino que veio a se chamar A., como o pai do bebê. Conversei com ela 

sobre a pesquisa quando a encontrei em sua primeira consulta de pós-parto, no hospital. De 

forma muito animada, ela aceitou participar e então marcamos nosso primeiro encontro para 

uma data próxima à do bebê completar um mês. Eu fiquei de telefonar confirmando o 

encontro. C. tinha referência de telefone comunitário. 

 

data de nascimento da adolescente:   09/03/1981 

data de nascimento do bebê:             10/06/1997 

datas dos encontros: 18/07/1997 

                                 21/07/1997 

                                 31/07/1997 

 

Primeiro encontro com C 

 Somente numa terceira tentativa de ligação para o telefone comunitário que C. 

referira, que consegui falar com ela. Em dois dias anteriores, eu havia pedido para a pessoa 

que atendia o telefone que fosse chamá-la, mas, depois de alguma espera, eu recebia a 

informação de que C. não estava. Quando consegui contato, C. me disse que estava lá porque 

fora visitar a mãe mas que não morava mais naquele endereço, próximo ao telefone. Disse 

que havia mudado para a casa da sogra, na mesma rua onde estava o hospital em que ela 

freqüentara o PAIAG e tivera o bebê. Marcamos nosso primeiro encontro nessa nova casa 

onde estava C.. No dia marcado, eu amanheci com uma forte gripe que me deixou acamada, 

impossibilitando-me de ir à entrevista ou até de desmarcá-la pessoalmente, já que nesse novo 

endereço, ela não tinha telefone para contato. Quando pude voltar a trabalhar, quatro dias 

após da data marcada, fui à casa de C., para explicar minha falta e tentar marcar novo 

encontro para a entrevista. O local ficava numa zona urbanizada com características de 

classe média. A moradia era um sobrado, geminado de um dos lados, com clara aparência de 

casa abandonada, apesar de não ter lixo acumulado, nem mostras de invasão. O jardim da 

frente tinha bastante mato e havia restos de madeira de um portão quebrado, num canto do 

muro; alguns vidros da vidraça do alpendre do andar superior estavam quebrados A 
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referência do endereço era de fundos e então entrei para bater palmas no lado da casa, num 

corredor fechado por um portão de alumínio. Um cachorro de raça poodle, bem peludo, veio 

latindo e eu verifiquei que o portão estava trancado à chave. Quase desistindo, porque 

ninguém atendia, acabei encontrando uma campainha, instalada na parede de forma 

rudimentar. Depois de um tempo que toquei, apareceu C. acompanhada de um rapazinho, 

bem menos desenvolvido que ela: mais baixo, mais magro e com aparência mais infantil. 

Mais tarde eu entendi que aquele era o pai do bebê. Eles vinham discutindo pelo corredor, 

comentando que realmente alguém batera à porta. O cachorro continuava latindo. C. pareceu 

bem contente ao me ver e disse para o rapaz quem eu era. Ele me pareceu então ter ficado 

arredio e envergonhado. Expliquei à C. o porquê de eu não ter vindo ao seu encontro na data 

combinada e perguntei-lhe se poderia conversar com ela num outro dia ou naquele mesmo. 

C. logo propôs que conversássemos naquele momento, falando que me esperara para a 

entrevista e tinha ido ao hospital para me procurar. Como não me encontrara, havia deixado 

um recado. Ela parecia estar com grande expectativa (ou orgulho) por participar de uma 

pesquisa, dando entrevistas. Eu  lhe expliquei que estava de férias do hospital. Certificando-

me que o cão era muito manso e brincalhão, entrei junto com C. e o rapaz, pelo corredor 

lateral do sobrado vazio, chegando a um quintal onde havia ao fundo, uma pequena casa - 

uma construção baixa de alvenaria. Do lado de fora havia uma casinha de cachorro, um 

jardim com plantas baixas e um pé de maracujá e a copa de uma grande goiabeira do quintal 

do sobrado geminado, separado por um muro baixo. Não fosse por restos de madeira e um 

sofá velho e estragado, deixado ali nesse quintalzinho, o local parecia bem tratado enquanto 

limpeza e organização. C. foi indicando que eu entrasse na casa e ao mesmo tempo falava 

que iria dar banho no bebê naquela hora (um final de tarde), que não tinha dado banho às dez 

horas, como costumava. Disse que às dez horas era uma boa hora, porque era "mais 

calorzinho". Ela me parecia estar se desculpando porque não havia dado banho no bebê. 

Entramos, passando por uma sala onde estava uma mulher dormindo num dos dois sofás que 

formavam um espaço de sala de visitas. A televisão estava ligada, colocada numa estante 

com objetos de decoração, como estatuetas de louça. Ao lado havia um outro ambiente, 

formando como uma sala de jantar, ou copa, com mesa, cadeiras, uma geladeira e um freezer 

e outra estante com louças e copos. Apesar dos móveis estarem muito próximos porque o 

espaço não era tão amplo, a aparência do ambiente era agradável, denotando relativo cuidado 

na arrumação. Eu ia seguindo C. que foi passando pela sala não dando a menor atenção ao 

olhar surpreso da senhora que despertara com a nossa entrada. Eu tentei me apresentar mas 

C. foi entrando por outros cômodos da casa; eu a seguia, passando por uma cozinha, um 

pequeno corredor e chegando a um amplo quarto. O rapaz também vinha junto. Reparei que 

todo o piso era de lajotas de cerâmica. Depois eu soube que aquele quarto era da mãe de A. 
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mas que ela estava agora dormindo na sala desde que C. viera morar ali com o bebê. No 

quarto havia uma cama de casal (com a cabeceira de tubos metálicos cor de vinho e enfeites 

dourados), uma cama de solteiro (arrumada com uma colcha de chenile), uma cômoda (com 

muitos produtos de higiene infantil, perfume, desodorante, batons, esmalte de unha, 

remédios, um aparelho de mini-televisão (com rádio) e um abajur),    um guarda-roupa (de 

seis ou oito portas com maleiro), um espelho na parede, um carrinho de bebê, uma tábua de 

passar roupa e algumas cadeiras plásticas (daquelas que podem ser guardadas por encaixe 

sobreposto). Havia uma cortina que cobria toda uma parede, um ventilador de teto com lustre 

e três pequenos quadros com efeitos metalizados enfeitando as outras três paredes, um 

retratando um anjo-da-guarda e os outros com figuras de paisagem. O bebê estava acordado, 

na cama de casal e C. começou a trocá-lo. O rapaz sentou-se na cama de solteiro. C. me 

perguntou se no hospital faziam o teste do pezinho. Eu lhe falei que não e informei-lhe o 

local da cidade onde realizavam o teste. O rapaz dizia para C.: "tava marcado...tu não 

foi...né, magricela". C. respondeu-lhe dizendo que "ele não a enchesse....seu retardado". A 

briga parecia-me como um arreliar-se, numa mistura de contato, hostilidade e brincadeira 

infantil. A senhora chegou no quarto e então eu me apresentei a ela e ao rapaz, falando da 

proposta da minha estada ali. Eu lhe pedi desculpas por tê-la despertado e ela disse que 

estava apenas descansando, que trabalhava à noite mas que nessa noite não iria pois havia 

sido dispensada por problemas de pressão alta. Ela disse que trabalhava num hospital como 

auxiliar de enfermagem e que conhecia algumas auxiliares do hospital onde eu trabalhava. 

Disse então que achava ótimo que eu tivesse vindo para conversar com eles, referindo-se à 

C. e ao rapaz. Falou que era melhor que fosse uma psicóloga porque o que ela falava eles 

não escutavam, porque "sabe como é....eu sou mãe, sou sogra....eu também tive filho....e olha 

que eu tive uma gravidez primigesta". A senhora pronunciou esse "primigesta" como se 

quisesse mostrar conhecimento de uma terminologia científica e referente a uma possível 

patologia, e assim pudesse estabelecer um pacto de identificação comigo. Eu tornei a 

explicar-lhe o objetivo da pesquisa, que não incluía aconselhamentos, mas ela pareceu 

continuar com a idéia de que eu iria conversar com aqueles jovens para orientá-los. Ela me 

parecia muito angustiada e esperançosa de que eu pudesse dar alguma ajuda. C. ficou tirando 

a roupa do bebê e não parecia dar atenção ao que a mulher falava. O bebê começou a tremer. 

A senhora falou que agora não era hora de dar banho no bebê; que ele estava tremendo e que 

já era muito tarde e estava frio, que o horário certo era de manhã, quando estava mais quente 

e que era melhor somente passar um lencinho úmido. C., meio a contragosto, trocou a fralda 

descartável do bebê, e disse em voz baixa, com irritação contida, que estava somente 

trocando. Ela se referiu à mulher dizendo: “eu não vou dar banho agora, tia”. Parecia-me que 

C. não tinha gostado nada da entrada da senhora no quarto, expondo suas avaliações sobre os 
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cuidados dispensados à criança. Eu perguntei à C. se ela estava dando de mamar no peito. 

Ela me respondeu que sim e senhora disse que o leite tinha secado mas que ela tinha dado 

Plazil e o leite voltara. O bebê começou a choramingar e C. disse-lhe: "já tá acabando", 

referindo-se à troca do bebê. A senhora saiu do quarto e C. entregou o bebê no colo do rapaz 

que também saiu. Eu perguntei como era o nome do bebê e C. me disse que era A. Perguntei 

o nome do rapaz, que até então eu não sabia bem quem era e C. disse que aquele era A., o pai 

do bebê e que a senhora era mãe dele (pela terceira vez consecutiva nas entrevistas, o bebê 

menino tinha o mesmo nome do pai). Perguntei onde poderia ser a entrevista e C. indicou 

cadeiras daquele quarto. Sentamo-nos, dei as instruções e liguei o gravador.  

 

Registro do material gravado:                                                                                                      

(Hoje é dia 18 de julho de 97...é o primeiro encontro com a C.....eu já dei as instruções sobre 

a entrevista e eu vou repetir para que ela me fale tudo que ela quiser sobre a vida dela...tudo 

vai  me interessar.....se eu tiver qualquer dúvida eu pergunto...tá bom C.?......qualquer coisa 

sobre a sua vida...o que você quiser falar.....você pode ficar à vontade.....vai ser gravado...) 

......Ai, eu não sei por onde começá.......ai, Nancy, eu não sei.....eu não sei falá .......... 

(Sobre você.... o que você quiser.....quem é você.... como é a sua vida....) 

........Ai ...meu........................ai, eu não tenho palavra pra falar....(sorri)....não tenho.......... 

(Então...fale como é que você está....onde você está morando....pode começar me falando 

sobre a sua vida...) 

........... 

(Que lugar é esse que nós estamos....) 

Bom.....quando eu tive neném....eu vim pra cá....pra levar pra minha sogra conhecer....ela 

conheceu...ela queria que eu morasse aqui....aí deu a maior confusão porque minha mãe não 

queria que eu morasse aqui....que eu era caçula....que eu tinha que ficá lá...aí ela  conversou 

com a minha mãe direitinho (escuta-se o bebê chorar; ele não está no quarto)...que era o 

primeiro neto dela....que....ia me ajudar e ajudar ele também....aí minha mãe concordou e eu 

tô morando aqui....na....Barão de Paranapiacaba (nome de rua)...perto do Silvério 

Fontes...(nome do hospital).....eu tô legal de ficá aqui...com o neném....o pai......é chato, mas 

tudo...bem.... 

(Quem que é chato?) 

O pai dele (do bebê)...é chato...ai, Nancy...eu não sei mais......é...todo mundo tá contente na 

minha casa....a minha irmã....a minha irmã também tá grávida...a S.....sabe aquela 

branquinha? 

(Não me lembro..) 
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Não....você já viu ela....ela tá grávida....mas a minha mãe não sabe....ai......e a minha família 

tá crescendo (sorri).....e antes minha mãe não queria que ninguém ficasse grávida....aí uma 

ficou....a mais velha....aí ela deu a maior chamada na Da.....aí ela....falou cá pra gente....o 

espelho da minha irmã....se acontecesse....se nós  ficasse grávida, ela ia colocá pra rua....aí eu 

apareci grávida também....ela não colocou....ela queria menino, né....porque só tem mulher 

dentro de casa...aí nasceu ele e...ela ficou toda boba...agora vem mais outra bomba que é a S. 

que tá grávida também...de três meses....minha mãe não sabe................... 

(Quantas vocês são, C. ...de irmãs ?) 

Três. 

(Você tem que idade?) 

Quinze. 

(Você tem quinze anos...) 

Não...vou fazer dezesseis.....já fiz dezesseis....dia (..) de março. 

(Já fez dezesseis, dia vinte e nove de março...) 

Isso....dia nove. 

(Nove...) 

A S. já tem dezessete anos e a Da. tem vinte anos. 

(A Da. então....já tem  um bebê?) 

Isso....de dois anos....e a S. que é do meio....tá de três...e eu de dezesseis já estou com ele ...de 

um mês e sete dias...(escuta-se o bebê chorar)......... 

(A mais velha...teve bebê com que idade?) 

...Dezessete...dezessete......dezessete..... 

(Quando que você veio morar aqui na casa da sua sogra? ...desde quando você está aqui?) 

....Eu tive ele dia dez... 

(Dez de? ..) 

De junho...junho.... 

(Junho...) 

Dia dez de junho...(..) ...treze...vim pra cá dia treze...(...) 

(Faz um mês e pouco ...) 

É....faz um mês... 

(E lá onde você estava morando...com quem você estava morando antes?) 

Com a minha mãe e com a S....morava só nós duas de irmã porque a outra mora separado....já  

é casada....tinha eu...minha mãe e a S...... 

(Fazia tempo que a mais velha não morava com vocês?) 

Faz.... fazia anos já...dois anos....é... 

(Ela ficou grávida e saiu de casa?) 
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É...porque ela não falou para a minha mãe e a minha soube da boca dos outros...aí ela...minha 

mãe foi conversar...foi conversar com ela....ela saiu correndo....aí ela foi morar na casa 

do...do pai do filho dela...da filha dela....aí ela ficou pra lá..........até hoje......minha mãe não 

fala com ela.... (diminui o volume da voz) 

(Não fala....desde aquela época?) 

Ela aprontou muito com a minha mãe....falava mal da mãe pros outro....monte de coisa... 

(O que ela falava?) 

Ela falava que a minha mãe não prestava....era chata.....colocou ela pra rua....era 

mentira.......ela que foi embora porque ela quis..........que nem....minha mãe não fala com ela 

até hoje...ela só vê a menina, a Ta.....e pronto.................... 

(E com você, como está a sua mãe?) 

Ah....tá bem.....ela tá cheia de ciúmes porque eu tô aqui....ela sente, né....compra algumas 

coisas pra ele......tá bem..... 

(Para ele....quem?) 

O A. ...o neném.... 

(O bebê chama A...)  

Chama. 

(E o pai do bebê...) 

A... 

(Ah....também chama A...) 

Han...han. 

(Quem escolheu o nome do bebê?) 

Ele. 

(Que idade ele tem?) 

Vin...quinze...vai fazer dezesseis agora também....eu tenho dezesseis e ele quinze. 

(Vocês se conhecem há bastante tempo....ou há pouco tempo?) 

Bastante tempo....um ano e nove meses (ouve-se o bebê chorar).... 

(Estavam namorando quando você engravidou....ou não?) 

... Com ele.....tava com ele.... 

(Você estava namorando ou não?) 

Tava.... 

(Há quanto tempo você estava namorando?) 

Então....um ano e nove meses.....aí um dia nós não se vimos mais.....briga à toa...aí se vimos 

de novo......... 

(Mas quando você engravidou....você se lembra quanto tempo você estava junto dele?) 

Ai....eu acho que era em novembro....setembro......foi um dia assim ....não lembro ...o dia... 
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(Quando você engravidou...você tinha quinze?) 

Isso. 

(E ele tinha?) 

Quatorze. 

(Quatorze...) 

(E como foi, quando você engravidou?) 

Ai...eu ia na casa dele....tinha aula...... 

(Aqui...na casa dele, que você vinha?) 

Não, era na outra.....como é o nome.....ali perto da X Nove (nome de Escola de Samba da 

cidade de Santos)....a senhora conhece a X Nove?  

(Eu acho que...mais ou menos) 

Como é o nome daquela rua....ali perto da Liberdade (nome de rua)....pouco pra cá....na X 

Nove.....aí tinha...tinha....eu tinha...tinha aula....mas eu não ia pra escola...eu ia pra casa 

dele....todo dia....aí eu ficava na casa dele...a mãe dele trabalhava....um dia...sim....um dia 

não....ela trabalhava no hospital....aí eu engravidei.....aí eu não falei pra minha mãe.....deu uns 

dias....aí eu...não......isso.....aí minha ma...aí minha mãe desconfiou que eu tava grávida....aí 

eu falei pra ela que eu não tava.....que..... 

(A. entra no quarto e diz: "dá uma fralda aí, C.", com um tom de voz transmitindo 

agressividade) 

Entra aqui, A.... 

(A. entra com o bebê no colo...o bebê  balbucia) 

....Ali ó...(C. indica um lugar)  

(A. começa a procurar e diz algo que eu não entendo) 

Isso aqui? 

         (A. diz: "é.....brigado", e sai do quarto com o bebê no colo) 

Ai que (..) de bobo... palhaço........ 

(Vocês estão brigando?) 

Não....tá  dando risada.....ai...onde eu tava?...... 

(Que você não falou nada para a sua mãe que estava grávida...)    

Isso....aí, qualquer coisinha que eu comia, eu jogava pra fora.....minha mãe desconfiou....aí eu 

falei que não tava e minha mãe falou que ia fazer exame de gravidez...eu falei assim que eu 

não tava....que tinha descido pra mim....eu mentia pra ela....aí passou uns meses....aí eu 

consegui...de cinco meses....a barriga não tava grande....tava pequena ainda...aí eu falei pra 

ela....aí ela começou a chorar.....falou que eu não falei antes pra ela....aí (escuta-se novamente 

o choro do bebê)...ela ficou uma...um....uma semana sem falar comigo....só 

falando...assim...sem aquela intimidade que ela tinha comigo dentro de casa....tava assim 
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mais ou menos....e ela: "e o pai do bebê vai assumir?" (diminui o volume da voz e fala de 

forma irônica)...eu falei: "claro que vai".....aí eu trouxe ela pra cá pra conhecer....aí conheceu 

a mãe dele ...ele .... 

(Ele já tinha mudado de casa?) 

Tinha....aí já tinha mudado pra cá, já........ 

(Ele tem mais irmãos?) 

Não, só ele... 

(Ele é filho único...) 

Han...han (confirmando).......(bebê continua chorando) 

(E depois?) 

É...depois tá até hoje....mas quando eu....(ouve-se a voz de A., o pai do bebê; parece 

resmungar, irritado).....mas quando eu ganhei nenê, ele não tava....ele não foi no médico, no 

dia....porque podia va...ver o parto, né....então....ele não tava aqui...tinha saído....aí ele não 

sabia...aí ele ligou pra minha casa, falando que era pra eu vim pra cá....aí eu falei que não 

podia porque  tinha ganhado nenem e os pontos tava doendo.....aí ele falou assim: "então vem 

na quinta".....aí fui na quinta...aí no Silvério Fontes...eles tiraram os pontos....aí eu voltei....eu 

voltei pra cá....aí quem tava era a mãe del...aí eu trouxe o netinho pra ela ver....ficou 

contente.....no sa...sábado...ela me mandou minha mãe vir aqui no sábado para conversar com 

a minha mãe...eu trouxe minha mãe aqui....elas conversaram o que ia resolver o que não ia 

(ouve-se a voz de A., que está fora do quarto, provavelmente falando com a mãe, em tom 

alto; o bebê continua chorando) ..aí ficamos até hoje aqui....... o...o menino quer o peito.... 

(Quer?...você quer ir lá pegar o bebê?...... pode ir lá pegar......(C. sai do quarto...para pegar o 

bebê que estava chorando...ela foi buscar o bebê.....(intervalo) e depois volta sozinha)...não 

trouxe o bebê?) 

Não....a vó...dá Prenan (marca de leite em pó enlatado) pra ele....ele tá tomando.... Prenan... 

(Ah....você está dando peito e mamadeira?) 

Isso....pra cólica.....o médico falou que é bom....ele toma... 

(Mamadeira?) 

Acho que é Prenan.............. 

(Como você dá o peito e a mamadeira?...de quanto em quanto tempo, dá o peito e a 

mamadeira...de quanto em quanto tempo?) 

De duas em duas horas, quando ele acorda, eu dou o peito....os dois...aí depois eu dou 

o...o...chuquinha... 

(Que horas você dá chuquinha?) 

Assim....eu...acho que...ele acordou agora....aí eu dou os seios pra ele....os...os dois...aí 

descansa um pouquinho....ele cochila...depois acorda...aí eu dou a chuquinha... 
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(E ele já mamou no peito?) 

Hã? 

(Já mamou no peito?) 

Não.... eu...quando eu ia dá....foi a senho....a...foi na hora que a senhora chamou... 

(Então (.) entrevista é que atrapalhou ele mamar....porque não tenho pressa....ele pode ficar 

mamando junto com você....ou eu fico esperando....pode dar de mamar para o bebê...) 

Não....não...ela já fez o...a....o leite...eu ia pegar ele...ela...já tinha feito já....mamadeira... 

(Mas ele toma mamadeira outras vezes?) 

Não....sempre ele toma..... 

(Ah ...sempre toma ...) 

É toma todo dia....à tarde....à noite....de madrugada....ele toma.... 

(Desde  quanto tempo ele começou a tomar mamadeira também?) 

.............Ai...(..)........porque quando meu leite aca....não tava....tinha acabado...só tava saindo 

gota....tinha que apertar pra sair o leite....eu não lembro em  que dia que foi....a..... 

(A partir daí que ele começou a tomar mamadeira?)  

Ai foi....é isso....aí ela mandou eu comprar....Prenan lá no...na farmácia...aí eu comprei....aí 

ela fez....(...).......aí ele tá tomando....aí ela me deu um comprimido para vir o leite....aí a 

minha mãe fez canjica pra vir o leite...fez um monte de coisa pra vir o leite....aí veio....mas 

não tá....assim de vazar....porque quando eu tive ele, lá no Silvério Fontes...vazava....mas 

agora não tá vazando mais....tá saindo bem pouquinho...aí, se que dar o leite .......................... 

(Quem ajuda você a cuidar do bebê?) 

....Eu ...e a minha sogra....agora eu vou pro me....e o pai também....quando eu vou pra minha 

casa....minha mãe também ajuda e minha irmã....a outra....a do Saboó (bairro)...ela não tá 

boa....(....) aí sábado, eu vou pra lá....porque quando é...todo sábado ou domingo, eu vou pra 

lá......aí ele vai comigo.................(longo silêncio) 

(Está muito bom....tudo o que você está falando me interessa...o que você falou...) 

(Sorri)..Ai, Nancy....eu não tenho mais nada pra falar.... 

(Não tem mais nada pra falar?) 

........Eu pensei que a senhora fala....eu falo as pergunta...a senhora fala e eu falo as 

respostas...as respostas....falá.....assim não sei ...só perguntando mesmo.... 

(Perguntando?...eu posso perguntar....mas a idéia é que você pode ficar à vontade....falar 

outras coisas, mesmo que não tenha que ver com o que eu pergunte...entendeu?....ficar bem à 

vontade...) 

.........Ah ...só mesmo a senhora perguntando....aí eu respondo... 

(Então...eu vou perguntar..) 

Pode... 
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(Assim...você falou que quando você estava lá no Silvério Fontes...estava vazando leite...) 

Vazava... 

(Tinha bastante leite então...você falou que quando você foi para lá, o pai do bebê não....tinha 

saído....não foi junto...) 

Han...han (confirmando)... 

(Então me conte...como é que foi o parto?...como é que foi a internação?...você teve parto 

normal...parto cesárea?...como é que foi?) 

No dia nove...é no nove...porque a minha irmã faz canecalom, né...aí ela tava trançando o 

cabelo de uma menina...aí eu tava ajudando a trançar...aí eu tava sentido dores....aí eu ficava 

sentada toda hora....aí dia dez...eu ficava...sentindo contrações em duas em duas horas....em 

casa....era umas dez e meia quando eu senti essas dores de novo....aí falei pra minha 

mãe...falei pra minha mãe: "Dê...tá doendo"....porque eu chamo a minha mãe de Dê...eu não 

chamo a minha mãe de mãe...aí eu falei pra minha mãe: "Dê tá doendo....a minha barriga"...aí 

ela disse: "aonde?"...falei: "aqui"...aí ela tocou e disse assim: "ai...será que você vai ganhar 

hoje?"...aí eu falei: "tomara que ganhe logo"...aí começou a aumentar as dores....aí eu 

falei...quando for onze e meia da noite eu vou....quando aumentar a dor....eu não ia, né....as 

minhas colegas foram lá....ficaram comigo....aí falou: "C....quando aumentar a dor, nós vamos 

lá pro Silvério"....aí eu falei: "tá bom"....aí quando deu uma ho...uma e meia, assim da 

tarde....eu liguei pra....pra M.....doutora. M.....ela atendeu....ela falou assim: "ah C., vem pra 

cá pra fazer avaliação, né....avaliação pra vê como é que tá....tá em quantos em quantos 

minutos?"...eu disse: "tá em duas em duas horas....tá vindo e voltando....vindo e voltando"... 

ela: "então vem pra cá agora"....aí eu falei assim: "ah não...eu só vou vim quando a dor...a dor 

aumentar....aí eu venho"....(...) em casa... aí quando foi umas onze e meia...aí a dor 

aumentou...aí minha mãe chamou a colega dela pra levar a gente de carro pra cá...aí ela 

trouxe...aí entrei na...com é o nome?...lá onde aquela mulher faz limpeza.... 

( (..)   (o bebê chora)) 

Tá...aí...ela to...ela mandou tirar a roupa....aí começou a apertar a minha barriga uma...umas 

menina....acho que tava aprendendo....não sei quem era não...aí ela fa...a moça falou assim: 

"quantos minutos tu tá?"...aí já tava de cinco, já....aí ela...enfiaram a mão na minha 

vagina....falaram em latação....tava de quatro....quatro dedo....aí limparam....colocaram um 

monte de negócio....aí mandou eu tomar banho....aí colocaram um.....um ca...um 

canudinho....pra limpa no ânus....aí ela mandou eu ti...mandou eu tomar banho....aí eu fui 

tomar banho....ela falou que eu não podia fazer nada....tinha que segurar....pra depois...pra 

depois fazer....aí tudo bem...aí...aí....ela colocou o meu nome lá no papel....aí e...eu fiquei um 

pouco lá...lá em baixo com minha mãe....é....não tinha ninguém no hospital...só tava só 

eu...eu...e uma menina....isso...e uma menina....uma mocinha....mas eu acho que tava com a 
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minha mãe lá embaixo....aí a moça falou que era pra eu subir....que era pra eu ir no quarto 

de....ai...como é o nome?....ah, onde que ganha neném pra ficar lá de preparação lá....aí eu 

subi....dei um beijo na minha mãe....a minha mãe começou a chorar....aí eu fiquei mais 

nervosa ainda....porque eu não tava nervosa....aí a dor vinha e voltava....a maior dor....doía 

pra caramba....aí não vejo a hora de nascer, viu.... "filho, nasce logo....nasce logo"....aí 

uma...me...quando eu subi lá em cima tinha duas mulher tomando soro....só eu que não 

tava....aí...aí....eu fiquei conversando com elas...aí eu falei pra elas: "por que aquele soro?"...aí 

ela falou: "pra dor aumentar...pra ter mais lo...pra ter mais rápido"....eu falei: "ai...eu não 

quero isso não"...porque eu tava cheia de dor...e ainda vou colocar aquilo no meu pulso...acho 

demais....aí eu ia no banheiro toda hora...pensando que queria fazer fezes...toda hora ia no 

banheiro....aí eu deitava....ia no banheiro....deitava....aí quando eu levantei....ia estourá....a 

bolsa estorou no chão...aí eu fui no banheiro...tomei banho...aí eu deitei...aí doía toda a hora a 

minha barriga...doía...doía...aí eu falava que ia fazer no banheiro....fazer fezes...mas não era 

(sorri)...aí a médica falou assim...aí eu comecei a gritar lá...de dor....ela falou assim: "não 

pode gritar porque tem gente que quer dormir"...aí a menina do lado falou assim: "então a 

gente vai ficar...é...como é...sentindo a dor calada?"...aí a menina começou a gritar, né...de 

pirraça....aí a enfermeira lá, ficou com a maior raiva dela....aí eu comecei a gritar 

também....né....né....Nancy....ela não pode sentir a dor....assim se segurando...tem que soltar, 

né....aí ela falou assim: "é sua primeira vez C." ...eu falei assim: "é...eu vou...eu vou ficar 

segurando a dor"....aí ela: "então tá bom...é porque diz que quer dormir" ..eu falei: "ah...eu 

não posso fazer nada"....aí comecei a gritar...aí foi na hora que...que num...num era eu 

que...que tava fazendo força....era lá embaixo que tava fazendo força....aí eu segurava 

no...aonde....na porta do banheiro....aí a mulher falou assim: "vem pra....vem pra cá....uma 

que tu vai ganhar logo o neném...tu já tem o neném"...eu falei: "eu não quero ganhar 

neném...eu quero fazê fezes" (sorri)...o meu médico dava risada falou: "não é C. ...é a cabeça 

do neném que quer sair"...ali elas....me colocaram lá na cama...aí eu comecei a gritar....aí ela 

come....colocou....deu injeção...nestesia...aí eu fiquei calma....pela hora que eu tive (abaixa o 

tom de voz)....rapidinho....é, rapidinho....foi onze e meia....tive uma e quarenta....é....uma e 

quarenta.... 

(Da tarde?) 

Da manhã.... 

(Da manhã...) 

É...da madrugada... 

(Do dia dez?) 

Isso...não...o dia dez caiu...quando....Nancy....na.. no... 

(O bebê nasceu no dia dez ou no dia onze?) 
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Nasceu dia dez... 

(Dia dez...) 

Então foi dia nove, né....então eu ganhei na madrugada... 

(Do dia dez...) 

Isso....uma e quarenta....aí....daí...ela fez....lá...o negócio lá....costurou...aí ela colocou o 

neném  em cima de mim...começou a chorar.... 

(Quem chorou?) 

O A. (referindo-se ao bebê)...e...aí o A. começou a chorar...ficou aqui....no meu colo....no 

meu ombro...aí ela costurou...ela falou que era pra mim relaxar...pra mim respirar porque já 

tinha terminado...aí eu comecei a chorar...falando..é..."quero minha mãe...quero minha 

mãe"...ela falou: "ai C....não precisa chamar tua mãe....tu já é  mãe dele, já....fica calma"...aí 

ela....colocaram pra outra cama......aí eu fiquei um pouquinho ali no corredor...aí eu fui...aí 

ela...colocaram uma pulseira....meu nome....aí me levaram pro quarto....aí eu fiquei uns 

minutos no quarto....aí elas mandaram eu tomar banho....elas vieram to...pra mim tomar 

banho...coloquei minha roupa....pos ele do meu lado pra mamar....aí logo coloquei ele no 

peito...não via a hora de.. de colocar ele no peito....ele ficou mamando....aí ele dormiu...aí foi 

na hora da visita...aí a minha mãe veio...minha mãe...minha irmã...ainda minha mãe brigou 

com a minha irmã porque a minha irmã não tinha...não tinha....trazido o Modess (absorvente 

íntimo)...que ela tinha demorado, né....aí minha mãe falou: "cadê a S.?...que vai 

demorar"...por causa da...da visita que é rapidinho, né...aí minha irmã começou a 

demorar....aí minha ir...quando a S. chegou....aí minha irmã....minha mãe logo falou: "trouxe 

o Modess?"....ela: "não...esqueci"...minha mãe deu o maior tapão nela no meio do...do 

hospital (sorri )...ficô com vergonha....aí ela foi embora, né....aí trouxe 

fruta....refrigerante....bolacha....aí foi embora.....aí veio me vê...a V....a M.....a senhora não 

veio me vê, né?...a senhora eu não lembro ...(..) ..ah, a senhora veio me vê....umas colegas 

minha também vieram....aí...fiquei dois dias....aí no outro dia eu fui embora ...(...) 

(Foi para onde?) 

Aí fui pra minha casa... 

(Foi você, o bebê e quem mais?...quem foi lhe buscar?) 

Foi me buscar....minha mãe....a S.....é....minha mãe e a S.....e eu e o neném.... 

(E o pai do bebê não sabia que você tinha tido o bebê?) 

Não. 

(Vocês não estavam se vendo por aqueles dias ?) 

Tava...mas ele não sabia...que tinha ganhado...aí quando ele telefonou...aí o...a minha irmã 

falô que tinha ganho...aí eu falei que tinha ganhado....que não podia vim pra casa....que tava 

cheia de dores de ponto...falei que vinha na quinta ....foi na hora que eu vim na quinta aqui, 
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que eu conversei com a mãe dele....junto com ele....aí ela marcou um dia pra gente vir aqui no 

sábado, pra falá com a minha mãe....daí em diante, eu tô aqui até hoje.... 

(E como está aqui?) 

.....Ah ...tá indo .......eu sou mais minha casa, né .... 

(É diferente, não é?...) 

Han..han...(concordando) 

(Você já tinha saído da sua casa para morar em outro lugar alguma vez?) 

Hum ...hum (negando)...não.... 

(Como que é...ficar aqui?) 

Ah...é diferente....assim...eu tenho liberdade pra mexer em tudo..mas não assim como......na 

minha casa....assim...sei lá....não dá nem pra explicar assim......não....é a mesma coisa....mas é 

diferente....não é a minha casa... 

(Você não imaginava....que você ia vir para cá ?) 

Tch...tch...(negando) 

(Por que você veio?) 

De repente...é que eu gosto do pai do neném e do neném......se não, eu não vinha...é, mas ela 

quis que eu morasse aqui também... 

(Quem?) 

A vó dele...do neném....aí eu tô aqui até hoje....nos primeiros dias ela falou: "ah...C., vem pra 

cá...pra não eu fica longe do neném nem de tu".....aí eu fiquei pensando....falei: "tá bom"...... 

(Durante a gravidez...vocês estavam namorando?) 

Tava.... 

(Então....daí vocês combinavam alguma coisa?...onde você ia morar com o 

bebê...combinavam de vir para cá?) 

Não... 

(Nem falavam neste assunto?) 

Não...não falava nada....só falava do neném...quando ele ia nascer...se ia nascer com 

bran....branco ou preto... 

(Por que branco ou preto?) 

Não...é palhaçada dele..........começamos a falá...nós só falava do neném, só......de repente 

foi...... 

(E as famílias?......por exemplo, você conhecia já a sua sogra?) 

.....Via ela só um dia...só uma vez... 

(Ah...quando você ia lá na casa dela.....que era naquele bairro...)  

Isso. 

(Ela não estava?) 
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Não estava...ia lá quando ela não estava....  

(E ela sabia da gravidez?) 

....Hum ...hum (negando) 

(Quando ela veio a saber?)  

Quando eu tive... 

(Ah....ela só soube depois....ele não falou nada?) 

......Com medo....aí eu falei....na quinta-feira...quando eu ganhei...eu falei pra ele que ia vir 

aqui na quinta...aí ele ficou assim...tá bom...vem...aí quan...quando vim aqui, ela não 

sabia....eu pensei que ele já tinha contado pra ela, né....aí quando eu vim aqui....aí eu apertei a 

campainha....aí ela atendeu....aí ela falou: "boa tarde"...aí eu falei: "boa tarde"...aí eu falei: "o 

A. está?"...ela falou assim..."não"...aí eu falei... "ai meu Deus...como é que eu falo?"...aí ela 

falou assim: "por que?...você está gravida?"...eu disse: "não....já ganhei já"..."ai, não 

acredito....péra aí que eu vou buscar a chave"....aí ela foi buscar a chave....ela me mandou 

entrar...ela pegou o neném...ficou olhando... 

(Ah...você estava com o nenê no colo?) 

Tava...tava... 

(Só estava você e o bebê?) 

Não...tinha a...a minha irmã também tava....minha irmã....isso ...a minha irmã tava segurando 

o neném lá fora ...aí eu apertei a campainha...foi na hora que ela falou que eu tava grávida...aí 

eu falei que não...que já tinha nascido...aí ela : "péra aí que eu vou buscar a chave"...enquanto 

ela foi buscá a chave eu peguei o neném e a minha irmã foi embora, que a minha irmã ia na 

cidade (refere-se ao bairro do centro da cidade)...aí ela pegou o neném no colo...ficô 

olhando...aí ela começô a conversar comigo...assunto sobre ela....e assim... 

(....) 

Han? 

(O que ela conversou?) 

Ah, ela falou ...que não sabia...que era pra eu vir aqui os nove meses...eu falei assim: "ah...eu 

não vim aqui antes porque não sabia onde que a senhora morava"...eu vim saber depois...que 

ela morava aqui...que eu não sabia... 

(Por que ele não falou, C. ...para onde ele tinha mudado?) 

Não...porque quando eu fui falá....falá  pra ele que eu tava grávida....ele não tava morando 

mais lá....ele tava morando aqui, mas eu não sabia...eu perguntei pros amigos dele.....amigos 

dele: "ah...eu não sei onde o A. mora"...só uma pessoa que falô: "ah...ele mora no canal 

Três"...mas não falô o número nem nada...aí só depois que eu fui saber que ele morava aqui... 

(Então você ficou um tempo sem vê-lo na gravidez?) 

Han...han....(confirmando) 
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(Quanto tempo...C.?) 

.......................Ai ...porque...ele me viu de sete...........seis meses... 

(Então do começo da gravidez até os... até os seis meses...) 

Isso... 

(Ele não...vocês não estiveram juntos?) 

Isso...(..)...aí depois...quando ele ligô pra minha casa e falando que estava com saudades...que 

eu tava sumida...falei assim: "tu que sumiu porque tu não tava morando mais onde tu 

morava...tu  se mudô...tu não falô nada que ia se mudá"...aí ele: "nossa (..) eu também não 

sabia...foi de repente que eu se mudei...deixei o recado com os meus amigos...os amigos não 

deram"...a..."ah ninguém falô...todo mundo falô que não sabia onde tu morava"...aí foi na 

hora que eu vim pra cá...aí ele deu o endereço...aí eu vim pra cá...(...) a mãe dele não 

tava...tava trabalhando...mas foi na hora que eu disse pra ele que ia conversar com a mãe dele 

na quinta-feira...quando eu viesse aqui pro Silvério...ele falou: "tá bom"...foi na hora que eu 

vim...fiquei conversando com ela...ela disse assim: "ai...eu não acredito...tem quinze anos e já 

tem um filho...eu nunca pensei que fosse tão cedo"...aí ele não tava...só tava ela e nós 

dois...eu e o neném...aí eu fiquei esperando ele aqui que ele tinha saído...fiquei 

esperando...esperando...esperei...ele demorô...aí eu fui embora...aí foi a hora que ela falou que 

era pra eu vim aqui no sábado...trazer minha mãe....pra ela  resolver o...esse 

negócio....registro....batizado...ichi....aí eu vim aqui no sábado com a minha mãe...minha mãe 

conheceu ela....aí o A....viu....segurou o neném no colo....aí minha mãe conversou com ela....o 

que eu não sei....eu vim pra cá....no quarto....ficô eu ..o A. e o nenem...no quarto...aí nesse dia 

tava frio....aí ela pediu pra mim dormir aqui....com o neném....que tava muito frio.....aí minha 

mãe falô brincando: "não...meu neném não vai ficar aqui não...vai embora com a vó".... 

(Meu neném?) 

É....minha mãe falou: "meu neném não vai ficar aqui vai fica com a vó"...aí minha mãe falou: 

"vai ficar porque tá ventando porque se não tu...se não tivesse ventando tu ia embora"...aí eu 

fiquei aqui.....dormi....minha mãe foi embora....no dia seguinte...tomei café....com eles...na 

mesa...aí ficamos conversando...aí ela ligô pá...pra madrinha dele....me conhecer...a madrinha 

dele....e a madrinha dele veio aqui já....já marcou o dia pra batizar... 

(A madrinha de quem?) 

Do A... 

(Do A. qual, o bebê?) 

O bebê....o A.. 

(Quem escolheu a madrinha?) 

A mãe... 

(Qual ?) 
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A mãe dele....a vó...a vó dele... 

(Quem é a madrinha?) 

É uma...a Ci.....dona Ci.....mora ali na Washington Luís......aí ela trouxe fralda 

descartável....trouxe roupinha....trouxe um monte de coisa....daí nesse dia, tô aqui....aí eu vou 

pra minha casa no sábado....(...) no sábado....no domingo....vejo minha mãe...vou levá 

ele......levo ele no...no serviço dela....da sogra....da minha sogra.....lá no hospital.......é ...tá 

indo................(longo silêncio)..ai Nancy, fala......... 

(Você trouxe suas roupas para cá?) 

Ah ...trouxe... 

(Trouxe todas suas coisas?) 

Não....só do neném....a minha, só tem algumas roupas....só algumas.... 

(Eu estou vendo que nós estamos aqui num quarto com uma cama de casal....uma cama de 

solteiro...de quem é este quarto?) 

Da mãe do A..... 

(Quem é dorme na cama de casal?) 

Eu e o A.... 

(E quem dorme nessa aqui (cama de solteiro)?) 

Ninguém... 

(E essa cama já era....dela....ou é de vocês...agora?) 

Agora é minha e do A.....porque ela nunca dormiu aí...ela dorme sempre na sala... 

(Mas essa cama é nova....eu estou perguntando se a cama foi comprada para vocês ou se essa 

cama era da mãe do A....que agora...ela deu para vocês?) 

Era da mãe do A... 

(Por isso que você falou que esse quarto é da mãe dele?) 

É da mãe dele, né....antes....agora praticamente é nosso porque ela num...num dorme aqui ...e 

nós.. nós ..nos primeiro dia, falei: "tia, pode dormir no quarto da senhora...eu durmo aqui 

(mostra a cama de solteiro)"...ela dorme aqui....na cama (mostra a cama de casal)...e o A. lá 

na sala....ela preferiu dormir na sala...."é a senhora que sabe"...... 

(O bebê dorme onde?) 

No meio....no meio da gente..... 

(Aqui nessa casa então....moram você....o A....o bebê...e a mãe...) 

Isso só....o pai dele é falecido.... 

Acho que é....ele só comentou que ele morreu....faz tempo....faz tempo, já....... 

(O A. estuda?)  

(Há muito tempo....que é falecido?) 

Ele vai estudá agora neste ano....o ano que vem....ele parou... 
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(Parou em que ano?) 

Na sét......na sexta...na sexta....porque os colegas dele pararam, ele também quis parar... 

(Quando que ele parou?) 

......Aí eu não sei....só sei que parô... 

(No ano passado...quando você engravidou, ele estava estudando?) 

Tava.. 

(Então foi no ano passado que ele parou?) 

Não....parô neste ano... 

(No começo deste ano?) 

Isso.....estudava ali...na...Gota de Leite...aí ele parô. 

(E ele trabalha?) 

Han...han (afirmando)...começô esses dias...de mudança...sabe...firma de mudança?...mas não 

é registrado...mas tá trabalhando... 

(Começou agora?) 

Isso...começô agora... 

(É o primeiro emprego dele?) 

É...não...primeiro emprego dele foi no Camps (refere-se à instituição CAMPS – Círculo de 

Amigos do Menor Patrulheiro de Santos)....mas ele não passou na última prova....porque ele 

não tinha estudado....daí ele.... (...) esse emprego...ali perto do Marapé....mercado....do 

mercado do Marapé... 

(Onde...esse mercado do Marapé....onde ele está trabalhando agora ?) 

Isso....de mudança...ali perto... 

(E ele está saindo todo dia para trabalhar?) 

Han...han. (afirmando).. 

(Desde quando?) 

...Segunda...  

(Hoje é sexta...) 

É..  

(Então....nessa semana ele foi trabalhar?) 

Foi....menos na quinta....ontem....que nós fomos pro dentista...... 

(Quem teve problema de dente...quem foi ao dentista?) 

Não....ele foi fazer canal....eu fui fazer limpeza........ 

(E essa semana...que ele foi trabalhar....você ficou sozinha aqui com o bebê?) 

Isso....com a mãe...a mãe dele... 

(Ela não estava trabalhando?) 
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Não...ela trabalha à noite....ela vai à noite...às sete horas......aí chega de manhã....às sete horas 

da manhã....sete e meia... 

(E o serviço aqui...quem faz ?) 

Eu faço... 

(O que você faz?) 

Eu arrumo a...eu...assim logo que eu acordo....já arrumo....já lavo a roupa dele...coloco na 

Enxuta (máquina de secar roupa)....lá fora....deixo o sol...é....subi,  pra colocá a roupa dele lá 

fora...porque se não tiver sol....coloco aqui na Enxuta....aí eu arrumo o quarto e arrumo a 

cozinha....e lavo a louça e guardo....e só...menos a sala....o banheiro....faço...feira...só isso... 

(Faz...a comida?) 

Às vezes eu...às vezes ela...ou às vezes o A....hoje eu fiz.......ontem eu não fiz...assim tudo 

dividido...às vezes eu faço...às vezes ela faz...o A. também.... 

(Antes de você vir pra cá...lá onde você estava com a sua mãe...como é que era isso de fazer 

tarefas de casa ?) 

Eu não fazia nada porque tava com ponto...cheia de dor...me dedicava só a ele (bebê) e às 

roupas...dele pra lavá ... 

(Nos primeiros dias que você ficou com ele lá....) 

Isso... 

(E na gravidez?) 

....Como assim? 

(Quem que fazia as tarefas?) 

Ah....eu e minha irmã....porque eu adorava.. .adorava arrumar casa...até hoje, né....mas eu 

acho que eu gostava mais quando estava grávida....acho que tinha mais pique pra arrumar... 

(Ah é?) 

................... 

(A sua mãe trabalha?) 

Trabalha....trabalhava ....trabalhava no banco....no banco Itaú, de faxineira....aí...o patrão falô 

que não tava precisando mais...que tava muito cheio...que vai colocá ela em outro 

banco...então ela tá aguardando... 

(Ela está desempregada?) 

Han...han...tá. 

(E quem é que está sustentando a casa?) 

A minha mãe porque ela...tem pensão...todo dia sete, ela recebe... 

(Pensão?) 

Pensão do...do meu pai.....falecido...... 

(Que idade você tinha quando o seu pai faleceu?) 
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...Sete anos.........é sete... 

(Você lembra ?) 

Lembro... 

(Do que você lembra?) 

Ah....lembro (...) porque ele trabalhava no caminhão de Coca (Coca-Cola), né....e ele trazia 

Coca pra casa....ajudava a minha mãe....comprava roupa pra gente....aí ele mo...morreu no 

caminhão....na  batida....um ônibus bateu no caminhão de Coca......aí ele morreu....num 

lembro muito....eu lembro que ele ajudava a minha mãe....trazia Coca....eu lembro das Cocas 

porque ele trazia todo dia....pra casa ....latinha...era....garrafa......minha...minha mãe adora 

Coca até hoje, né...minha mãe, o vício dela é só Coca....eu lembro....só um pouco....no dia 

que ele morreu eu não tava...tava na casa da minha tia...... 

(Ele é pai também das suas outras duas irmãs?) 

Han...han.(afirmando)... 

(A sua mãe tornou a  se casar?) 

Han? 

(A sua mãe tornou a casar ou ter algum outro companheiro?) 

Tem....agora nós temos um padrasto... 

(Desde quando?) 

Desde sete.....e eu chamo...nós chama ele de pai .........a gente chama de pai... 

(E como que é ele?) 

Ah....ele tem trinta e dois anos....é moreno....trabalha numa firma, de mecânico....ele é 

mecânico....e ele ajudô minha mãe... 

(E como você se dá com ele?) 

Ah....eu dô bem....porque (...) ele cria a gente desde pequena...mas nós todas chama ele de 

pai... 

(E quando você ficou grávida, como é que ele reagiu?) 

Ah...ele fa...falô que já sabia já....que eu ia fica grávida....do jeito que eu era....e ficou 

contente, né....vem um netinho....falô que ia comprá carrinho pra ele quando 

crescer....bicicleta...um monte de coisa...mas não ficou nervoso não...falô que já sabia....já 

sentia já.....................(longo silêncio) 

(Você estudou C. ....você está estudando?) 

Estudá, só no ano que vem....mas eu estudei até os seis meses....aí eu fiquei com 

vergonha...porque era só eu que tava grávida ali...no Vinte e Oito...conhece o Vinte e Oito de 

Fevereiro (nome de escola pública), no Saboó? 

(Eu não sei ...eu conheço o nome da escola ...eu não conheço a escola...) 

Han...han....então...eu estudei ali...seis meses...aí eu não estudei mais....... 
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(Então...você estudou até o final do ano passado?) 

Isso... 

(Até...você freqüentou...até o final?) 

Não........ 

(Então...como?...até os seis meses?) 

..............Assim...porque eu tava grávida...tava de seis meses... 

(Então...porque você estava de...de  seis meses no começo deste ano, não é?...foi no começo 

deste ano que você chegou a se matricular?)   

Han...han.(afirmando)... 

(Então....o ano passado...você chegou a terminar o ano?) 

Han...han.(afirmando)... 

(Você repetiu ou você foi aprovada?) 

Fui reprovada... 

(Reprovada...de qual série?) 

Quinta .....(..) 

(Você ficou de novo na quinta ?) 

Han...han.... 

(E esse ano você chegou a se matricular na quinta?...chegou a ir um pouco e depois parou?) 

Isso aí...parei... 

(Por que você ficou...) 

Grávida. 

(Não...grávida você já estava) 

Ai...(sorri) 

(Porque você ficou com vergonha?...é isso?) 

Isso.... 

(Você falou e eu não tinha entendido bem...) 

É...fiquei grávida...eu...(..) não vou mais não...só ir eu....ali na escola...todo mundo 

olhando...algumas paparicava...alguma queria tocar...ficava enjoada...era todo dia: "ah, deixa 

eu tocar na tua barriga"...era uma...vinha outra...aí...a...mulher lá embaixo que fazia a 

merenda...fazia eu comê...eu não queria...aí eu parei de i..... 

(Você já tinha sido reprovada algum ano?) 

....Já..... 

(Qual?) 

Acho que na terceira...isso eu re...é...eu já repeti na terceira... 

(Mas tinha parado alguma vez de estudar?) 

Não.....parei agora na quinta.......... 
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(Bom...a entrevista de hoje...a gente já vai terminar...(.) vamos terminar a entrevista....tá 

bom?) 

Tá... 

 

Segundo encontro com C 

 Depois três dias, voltei à casa para o segundo encontro da entrevista com C.. Era 

uma manhã chuvosa. Toquei a campainha ao lado do corredor do sobrado e a sogra de C. 

veio abrir o portão, cobrindo-se da chuva com um casaco sobre a cabeça. Após 

cumprimentá-la, ofereci abrigo no meu guarda-chuva. Ela não aceitou dizendo que não era 

preciso. Falou que já havia pegado a gripe mas que tinha feito remédios caseiros que eram 

muito bons. Perguntei-lhe se ela estava melhor da pressão alta. Ela disse que não e não fez 

mais comentários. Seguimos pelo corredor; ela não falava mais nada e eu pensei que ela não 

estava muito receptiva à minha presença. Entramos na casa e ela deu ordens ao cachorro que 

estava lá dentro, para que ele não pulasse em mim. O cão brincou comigo parecendo me 

reconhecer. Perguntei por C. e a senhora disse que ela estava no quarto. Falou isso e deitou-

se no sofá. Ela me parecia mais retraída do que no primeiro encontro. Eu fui entrando pelo 

caminho já conhecido e encontrei C. no quarto, dando de mamar para o bebê. Ela disse "oi", 

como já me esperando. A janela e a cortina fechadas deixavam o quarto na penumbra. Sobre 

a cômoda havia luz do abajur e de uma vela acesa apoiada sobre um cinzeiro de metal. 

Ouvia-se  música pelo rádio ligado. Eu falei para C. que esperaria ela dar de mamar. Ela 

indicou-me que eu sentasse numa cadeira, falando apenas: "senta aí". Ali fiquei, por uns 

vinte e cinco minutos, enquanto C. deu de mamar, trocou o bebê e tentou fazê-lo dormir. 

Enquanto isso, eu observava a interação dos dois e, apesar da penumbra, fazia anotações 

sobre o que se passava. C. falava pouco comigo durante todo esse tempo; eu ficava ali 

sentada enquanto ela cuidava do bebê, não parecendo se incomodar ou dar maior atenção à 

minha presença - ficava tratando do bebê, conversava com ele, ninava-o ao som das músicas 

do rádio. O rádio estava sintonizado numa FM com programação que me parecia bem 

popular, com músicas de pagode e temas românticos intercalados com recados do 

comentarista sobre quem oferecia a música e para quem. O volume do som não estava baixo 

mas não me parecia alto o suficiente para incomodar ou agitar o bebê. Na saída desse 

encontro, passando pelo corredor lateral do sobrado, perguntei à C. sobre a vela acesa; ela 

disse que A. a havia acendido pedindo proteção para o serviço; falou que ambos eram 

católicos. Antes da gravação dessa entrevista, durante o tempo que fiquei esperando pude 

observar e anotar o que se segue. C. disse: "chorão"...(cheirou o bebê que começou a 

choramingar quando ela o colocou sobre a cama, tirando-o do peito)...(o bebê olhava para 

ela; C. tornou a cheirá-lo, acariciando-o com o rosto e colocou-o novamente para mamar; o 
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bebê soltou gases, fazendo barulho)...aí peidão...minhas costas estão doendo (estava sentada 

na cama, dando de mamar)...(enquanto amamentava, ia arrumando a roupa do bebê; o bebê 

estava de luvas de tricô)...você vai estar no hospital nessa quinta-feira?  (respondi-lhe que 

ainda estaria de férias)...a doutora V. vai passar remédio para evitar...(o bebê chorou)...ele tá 

assim porque quer arrotar...(colocou o bebê de pé com a cabecinha encostada no seu ombro; 

o bebê arrotou)...viu o barulho...(o pai do bebê entrou no quarto; eu não o tinha visto ainda 

na casa; A. não pareceu gostar da minha presença; cumprimentei-o e ele mal respondeu, 

saindo)...hoje é perguntas?...(respondi-lhe que continuaríamos a entrevista)...parece gente 

grande arrotando...pronto, chega de arrotar...(ficou fazendo o bebê dormir, embalando-o e 

batendo nas suas costas, no ritmo da melodia que estava tocando no rádio; o bebê foi 

adormecendo mas depois despertou e ficou olhando para a mãe)...acordou, né...não quer ir 

para a cama...ele sente quando a gente vai colocar ele na cama...vamos dormir...é, 

dormir...(o bebê espirrou)...saúde...(pôs o bebê na cama, começou a trocá-lo; tirou o 

calçãozinho e trocou a fralda descartável passando um creme na pele do bebê)...pera aí  (C. 

saiu do quarto levando a fralda suja e deixando-me ali com o bebê, que ficou na cama 

balbuciando e esperneando, parecendo brincar)...(C. voltou e dirigiu-se ao bebê)...que é que 

tu qué?...manhoso...é colo?...fala...é colo?...(cheirou o bebê)...vai ficá perto de tu...ficá no 

colo...o A. acostumou ele no colo...tá com sono filho?...(pegou o bebê no colo)". Depois de 

quase meia hora, perguntei se poderíamos iniciar a gravação da entrevista; C. disse que sim; 

pedi para que ela abaixasse o volume do som do rádio; C. desligou-o e sentou-se na cama 

com o bebê no colo. 

 

Registro do material gravado: 

(Segundo encontro com  C....dia vinte e um de julho de noventa e sete....bom, a C. já deu de 

mamar, já trocou o bebê...agora então a gente vai começar a entrevista...tá bom?...para 

continuar a entrevista da semana passada...) 

.................................... 

(Você já sabia cuidar de crianças, C.?)    

Não...mais ou menos, porque minha irmã...teve a Ta....aí ela trocava...cuidava da Ta., né ...eu 

só observava....só umas plástica...assim....só trocá...dá de mamá..... 

(Mas você estava com que idade, C.?) 

Quatorze...quinze...não....quinze....quando ela teve neném, eu tava com quinze.... 

(Quando nasceu a Ta., você estava com quinze...) 

Isso........quinze anos.....................ah é, porque também quando (...) também me 

ensinaram...como que faz...minha mãe.......... 

(A Ta. é a sua sobrinha...) 
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É....tem dois anos..... 

(Então você...ainda não estava  com quinze...) 

Tava....... 

(Estava?) 

...Ela ficou grávida com dezessete................. 

(O quê que você acha de cuidar de bebê?) 

...Ah....eu acho legal.....porque eu não sabia.......(ouve-se A. falar algo para C.)...tá aqui 

dentro...dentro... do (...)....amarelo...amarelo (A. entra no quarto).......ai esse nariz..... 

(Tem alguém doente?) 

Ele tá resfriado...ah...tá com dor de dente...(A. sai do quarto) 

(Quem?) 

O A...  

(Ah...o A....) 

Han....han...porque nós fomos na quinta feira lá na dentista e anestesiou...e tá doendo....aí o 

médico falô que tinha...que tinha que passá....colocá gotas no dente....Novalgina pra pode 

passar.............tá morrendo de sono (refere-se ao bebê)... 

(Você esteve na casa da sua mãe no final de semana?) 

Ah...fui...sábado....sábado fui....foi eu, o A. e ele...se arrumamo...nós fomos três horas da 

tarde....ficamos lá com minha mãe....aí minha mãe tava doente...aí quan...(...)  pegô ele já 

melhorô rapidinho (sorri)....aí ficô eu....minha mãe....a S....minha irmã....o A.....ele e o meu 

padrasto...ficamos lá.....passamos tarde lá...aí a gente ia embora, minha mãe não deixô...aí nos 

ficamos no domingo também...aí nos fomos pra minha irmã que minha irmã mora perto 

dali...pra mim ver minha sobrinha, Ta.....aí nós ficamos um pouco lá e fomos 

embora....domingo às....sete horas da noite.................. 

(C., era muito diferente a sua vida antes de você ter engravidado?) 

Era... 

(O que era diferente?) 

Ah....era diferente porque eu pensava só em brincar...sair....pros bailes...agora mudou... um 

monte de coisa, só (.)... 

(De que você brincava?) 

Ah...um monte de coisa...nem lembro....poste a poste...pula corda...(o bebê resmunga)...às 

vezes eu jogava bola....porque tinha campeonato de meninas na praia...nós ia...ah...várias 

coisas...boneca (o bebê continua resmungando...C. parece tentar acalmá-lo fazendo sons de 

"ch ..ch.. ch.. ch") 

(Que idade você começou a ir para os bailes? 

Quinze... 
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(Com quinze...onde você ia, nos bailes?) 

Jabaguara....o Bocha....a Unidos....qual outra?....a Bartô...Estúdio.... 

(Com quem você ia?) 

Com as amigas....minha irmã....prima.....de vez em quando eu ia sozinha..... 

(E onde você conheceu o A.?) 

No baile...no Bartô... 

(Ouve-se A. falar: "C., me arruma aí uns caderno e uma caneta") 

Vem aqui A......ó, uma caneta tá aqui, ó... 

(A. entra no quarto - "...e o caderno?") 

...Aqui, meu anjo.....tá ai? 

(A. :"(..)...dois pacote?"...) 

Han...han... 

(A. sai do quarto; o bebê resmunga ) 

Pera aí filho.....primeiro (..) foi na União (nome de Escola de Samba)...assim no 

carnaval...que esse carnaval, né....aí....ano retrasado....acho que ano retrasado...nem lembro 

mais...aí eu fui pra União, né...eu e minhas amigas...aí eu conheci ele lá...aí ele queria me 

conhecê...falou com minhas primas que queria me conhecê...eu conheci ele....ficamo 

conversando....e daí...começamo a namorar...que ele me pediu em namoro esse dia....aí nós ia 

pro baile junto...pro Bartô....pro Estúdio... 

(E ele, nessa época, tinha quatorze?) 

Han? 

(Ele, nessa época, tinha quatorze?) 

Já...han...han.. 

(E você tinha?) 

Tinha quinze....nós começamos a saí....quando nós não se via mais....aí via....uma vez, 

outra...brigava.... 

(Por que brigava?) 

Ah...porque era mentiroso...quando eu tava andando com ele, tava namorando com outra 

menina também...a menina falou...a menina foi na minha casa, né...aí fui passá o fim de 

semana na casa dela, né...aí ela falou se eu tava...se eu tava namorando...eu falei que tava...aí 

eu falei: "quem é?"...eu falei assim..."é o A....que mora lá no Macuco, né?"...ela: "O A....não 

é assim...assado?"...eu falei assim: "é esse mesmo...".... "é, mas ele tá namorando com a 

V....uma menina lá...lá perto da minha casa"..."mentira...então não é esse"..."mas...então 

vamos lá pra tu vê"...aí nós fomos lá...aí ela falô: "é...tô namorando com ele...que não sei 

quê...faz tempo...fazê meses já"...aí eu falei pra ele: "ó A....tu é maior mentiroso, né...tá 

namorando comigo e ao mesmo tempo que tá namorando com outra menina"...ele: "ah...é 
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mentira dela...não sei quê"...começô a falá que era mentira...aí também nós não se via 

mais...só nos bailes mesmo...............morrendo de sono (refere-se ao bebê).................. 

(E antes do A., você tinha namorado alguém?) 

....Já.....morava na Vila Jorge (nome de bairro)...mas não durou muito tempo não......o único 

meu namorado firme mesmo, foi só o A............. 

(O primeiro namorado que você teve...você estava com que idade?) 

....Quatorze...morava na Vila São Jorge... 

(Quem morava na Vila São Jorge?) 

Rob........ 

(E durou quanto tempo?) 

Duas semana....namorado assim....de passatempo, só...... 

(E com quem você teve a primeira relação sexual?) 

Com o A... 

(Com o A.....você estava com que idade?)  

Quinze já... 

(Depois de quanto tempo de namoro?) 

....Ai......uns três meses....quatro....isso...três pra quatro....... 

(E o que você achou...da primeira vez que teve relação sexual?) 

É fiquei com medo....não sabia direito......aí fui levando........ 

(Você tinha medo de quê, C.?) 

Ah....sei lá...de machucar....doer...que minha mãe falava...falava assim que doía...que não sei 

que.............(o bebê resmunga....C. repete sons de "ch ch" para o bebê) 

(Você, quando teve a primeira relação sexual, e em seguida, você usava algum método para 

não engravidar?) 

Han...han...(confirmando)..camisinha...só...eu não tomava remédio... 

(A primeira vez que você teve relação, você já usou camisinha?) 

Não...foi sem...aí só depois que a gente começô... 

(Quem teve a idéia de usar camisinha?) 

Eu... 

(Por que?) 

Ah...pra não engravidar (sorri)...ter um filho logo cedo...mas não adiantou nada....... 

(Por que não adiantou?) 

É porque eu...eu não queria...também ele também não queria mais... 

(Não queria mais o quê?) 

Usar camisinha..........aí fomos sem, mesmo.... 
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(Quando você engravidou do bebê...vocês não estavam tendo relação com camisinha...é 

isso?) 

Han ....han...(afirmando) 

(Você tinha preocupação de engravidar?) 

Tinha...aí logo que eu transei sem camisinha, fui na Policlínica...pra...fazer exame de urina 

pra vê se eu tava...aí daí...daí o...o médico falô que depois de três dias que vai vim o exame (o 

bebê resmunga; C. continua com os sons ritmados de "ch...ch") ...aí...fui lá depois de três 

dias...aí deu positivo...aí só guardei isso pra mim mesmo, né...aí falei pra ele...... 

(Falou para ele?) 

Han...han...falei: "A., tô gravida"...aí pensei que a re...que toda a reação dos homem é 

diferente, né...falava: "tô grávida....não acredito...como?...por que?"...já ele não...ficô 

contente...já abraçô minha barriga...beijou....aí eu fi...deixa eu contar pra minha mãe, né...aí 

ele falô assim..."depois nós fala...deixa...eu resolvê uns negócios que eu...nós fala pra tua 

mãe"....aí nã...não adiantou nada....ninguém falô pra minha mãe...minha mãe só 

soube...depois que já tava de cinco meses...aí eu falei pra ela.... 

(Que negócios ele tinha que resolver?) 

Tin...um....negócio de dinheiro porque ele tava trabalhando, né....e a firma não tava dando 

dinheiro....só pros outros mais velho, né...porque ele tinha começado...aí ele falô que ia 

arrumar dinheiro.....com patrão dele...pra podê já comprá as coisas... 

(Que coisas?) 

É...a roupa do nenê...fralda...leite..(o bebê tosse; C. continua com os sons de "ch..ch") 

(E aí...quem comprou o enxoval do bebê) 

Minha mãe....e o resto eu ganhei...das colega........aí, daí, né...quando ele resolveu uns 

negócios lá...pra pegá o dinheiro...aí ele marcô um dia pra mim ir lá...pra vê o que nós ia 

vê...aí fui na casa dele...aí foi no dia que ele não tava morando mais lá...contei pra senhora 

antes....ele não tava morando mais lá...fiquei desesperada...fa...falei  pros amigo dele onde 

e...ele morava....ninguém sabia....aí um amigo dele falô que ele morava no canal Três...mas 

também não sabia...não falô endereço...nem nada...aí depois de muito tempo...que ele ligô pra 

minha casa...falando que tava com saudades...porque eu sumi...onde que eu tava morando...... 

(Por que?...você tinha mudado?) 

Han? 

(Você tinha mudado?) 

Não....porque eu sumi de lá de onde que ele morava...eu falei...tu que sumiu porque eu fui 

lá....fala...falaram que tu não tava mais lá....porque ele me procuro no Saboó, onde eu 

moro....daí eu não tava mais lá.......tava na casa da minha tia... 

(Você então...tinha mudado do Saboó e tinha ido pra casa da tia?) 
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Não....eu tava morando no Saboó...tava na casa da minha tia...ali nos prédios...aí eu saí de lá e 

fui pra minha casa memo...no Saboó...mais pra cá....perto du....Maria Mercedes Féa... 

(Quando você estava grávida...você chegou a sair da casa da mãe?) 

....Não. 

(Então...como que você foi para casa da tia?) 

Não...a minha tia mora no Saboó....o Saboó é grande...eu também moro no Saboó mas o...o 

bairro é diferente....é rua Maria Mercedes Féa e ela mora no Saboó mesmo...então eu tava na 

casa da minha tia. 

(Você estava lá visitando...) 

Isso... 

(Ou estava  lá morando?) 

Não...visitando. 

(Ah...) 

E ele sabia que eu tavo lá nos prédios...e aí quando ele foi lá, minha tia falô que eu não tava 

mais lá...tava na minha casa...aí ele não sabia onde era minha casa...o Saboó é grande...aí ele 

ficou procurando...onde era...aí todo mundo falô que não sabia também...onde que eu 

morava......aí ele foi embora...aí foi no dia que ele ligô...falando que tava com saudade...que 

eu tinha sumido...aí eu falei: "não,  tu que sumiu"...aí ele mandô eu vim pra cá...pronto...eu 

vim pra cá....minha barriga já tava grande....ele.. quando ele me viu...onde que ele morava, 

lá...minha barriga num tava nem crescendo ainda...tava pequena... 

(Mas quando ele foi procurar você, a barriga já estava  grande?) 

Já. 

(Estava no final da gravidez?) 

...É...isso... 

(Você não chegou a vir pra cá?) 

Não...th ..th (negando com estalo de língua). 

(Só depois que o bebê  nasceu...) 

Isso......... 

(E como é que vocês estão agora...como é que você está com ele?) 

Ah...tô bem......melhor do que antes...porque antes ele era um moleque, né...não...ainda 

é...mas tá com mais cabeça.......tô bem.... 

(E você...se sente diferente?) 

Sinto... 

(Como?) 

É...mais responsabilidade...mais mãe agora...menos criança...... 

(Você imaginava que era assim?) 
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Não... 

(Como você imaginava que era?) 

Ah...diferente....eu pensava que...nunca ia mudá...ia sê aquele jeito mesmo.....ainda 

vê....assim...que é teu......(...) 

(O quê que é teu?) 

Assim...o neném...você tira isso da barriga...mexê........ 

(Você achou que era melhor...ou pior do que é?) 

Melhor... 

(É melhor do que você imaginava?) 

Han....han...(afirmando) 

(Ou não é tão bom quanto você imaginava?) 

Não...melhor... 

(Melhor?) 

É. 

(Você não se arrepende?) 

Tch...tch...tch...(negando com estalo de língua)...não....porque desde quando eu estava 

sozinha....queria desabafar com alguém....minha irmã não tinha experiência pra isso....aí eu 

converso com ele... 

(Conversa com quem?) 

Com o meu filho. 

(E o que você conversa?) 

Ah....as coisas que tá se passando dia a dia....que nem eu tô falando com a senhora....quando 

eu tô triste...quando eu tô contente...ele não entende, mas fica escutando...  

(O que deixa você triste...atualmente?) 

.....Eu me arrependi de ter vindo pra cá...mas eu não posso sair porque...ela quer que eu fico 

aqui......aí minha mãe também chora quando eu vou pra lá...no sábado...eu vou todo sábado 

pra lá, né...aí a gente conversa...ela fica chorando...pedindo pra mim voltar... 

(Por que você acha que não volta?) 

Ai...eu também não sei...eu não sei se é porque eu gosto dele...que eu tô aqui...ou é minha 

mãe.........minha mãe falô........ 

(...?) 

Não...porque minha mãe falô: "C., tu tá lá pôr causa do A....ou por causa da tua sogra?"....eu 

disse: "eu tô lá por...mais por causa do A....porque eu gosto dele...se eu não tivesse...se eu não 

gostasse dele...eu não taria lá...taria aqui, com a senhora"... 

(E o quê que está difícil aqui...para você...você sabe?) 

(Intervalo para troca de fita do gravador) 
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...........Onde eu parei (...)?  

(Eu estava perguntando pra você C....o que que é que lhe deixa mais triste pelo fato de estar 

aqui...o que é aqui que está lhe deixando triste...que está lhe incomodando?) 

Ah...porque aqui é diferente...não é igual à minha casa...animado...posso sair ali, já...já 

encontro minhas amigas...aqui não...aqui é diferente...eu fico meia triste....é calmo aqui...é 

quieto...eu não gosto...eu gosto de bagunça....aí às vezes ele vai trabalhar...também não 

conversa muito.... 

(Quem não conversa muito?) 

A mãe do A... 

(Ela é quieta?) 

É...eu não gosto porque já na minha casa tem bastante gente...uns conversa...dá risada...vê 

televisão...já ri......me...meu padrasto faz palhaçada...aí eu gosto disso...aqui é muito 

quieto...por isso que eu acho estranho.....aqui é só os dois só, né....porque quando eu não tava 

aqui, era só o A. e ela.....agora  que tá um pouco mais animado porque eu to aqui, né...aí ela 

pega ele (referindo-se ao bebê) e brinca.....por isso que ela falô que não queria que eu fosse 

embora daqui.....porque aqui era quieto...(bebê resmunga)............... 

(Você chora, C.?) 

Não. 

(Não?) 

Fico triste....mas não choro............. 

(Você falou que fala para o bebê as coisas que te deixam triste....e as coisas que te deixam 

alegre...o que te deixa alegre?) 

Han...han...(afirmando) 

(O quê que deixa você alegre?) 

Ah...quando eu vou pra minha casa...aí eu fico alegre e ele também... 

(Quem?) 

O A... 

(O A....) 

Han ...han... 

(Marido ou...) 

Marido. 

(Eu falei marido mas eu não sei...você...chama ele de namorado ou de marido...de que?) 

De amor... 

(De amor?) 

É. 

(E você acha que o "amor" é seu namorado?) 
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Han...han... 

(Acha que ele é seu marido?) 

É...os dois...marido...namorado...pai.....ah porque  ele é tudo, né...porque ele me ajuda...me 

ajuda a dá banho nele...passá a roupa dele......que mais?...fazer a mamadeira......porque nos 

primeiros dias eu também não tava podendo andar, né...fazer...mexer no gelado....quando eu 

saí do hospital...aí ele que fazia tudo pra mim........ele e minha mãe.... 

(A sua mãe visita você aqui?) 

Han ...han .....de vez em quando. 

(Quantas vezes ela veio aqui?) 

Ah.......veio três dias da semana...três vezes na semana....só....porque...quando minha mãe 

vem aqui, ela também não conversa com a minha mãe...fala: "oi" e pronto....tem que 

limpar...aquele assunto pra conversar...o que tá acontecendo...ela não fala muito......aí minha 

mãe pega e vai embora.....minha mãe fala: "tchau"...ela: "tchau"...e pronto...levo minha mãe 

até o ponto...aí nós conversa..."ai, como ela é calada né?"...falei: "é"........aí minha mãe fala 

toda hora do registro..."vocês já registraram?"..."ainda não...tá resolvendo uns negócios dela 

lá"..... 

(Que negócios?) 

Ah, não sei...falta resolver uns negócios dela...depois vai registrar....quando ela resolvê...ela 

registra...............vou pôr ele na cama...(intervalo) 

(O bebê dormiu; C. coloca-o na cama e cobre-o com um cobertor). 

.....Ai. 

(C., você estando aqui...por exemplo...como que está o dinheiro para você...quem que dá 

dinheiro se você precisar de alguma coisa?) 

Minha mãe.....de vez em quando...quando eu...on...sábado mesmo, eu pedi pra comprar 

remédio pro ouvidinho dele, que ele tá com dor de ouvido, né...aí eu pedi cinco reais pra 

minha mãe, prá minha mãe comprá o remédio dele...aí ela me deu vou comprá hoje...ela que 

me ajuda...quando eu peço dinheiro...é porque eu não tenho assim...porque ela (sogra) não é a 

minha mãe, né...porque tudo que eu peço assim pra minha mãe...dinheiro assim....ela me dá, 

né....mas...pra ela eu não posso pedir...porque ela não é minha mãe, né...quem pede é o 

A....ela também de vez em quando...mas ela dá dinheiro pro A, de vez em quando...dá alguma 

coisinha pra ele (bebê)...fralda mesmo, só tem um pacote...acho que ele já 

trouxe...fralda.....tem que comprá o remédio também......a minha mãe é que me 

ajuda...quando eu to precisando de dinheiro, ela é que me dá......... 

(Tem algumas coisas que eu precisava perguntar para você...de conhecer mais você...por 

exemplo, que idade você ficou mocinha....a primeira menstruação?) 

Doze. 
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(Doze anos?) 

Foi numa festa...no casamento da minha tia...aí eu e minha irmã fomo no banheiro, 

né......nesse dia tam...não..(...) é...é fui no banheiro com a minha irmã, né...fiz xixi....aí a 

minha calcinha tava cheia...suja de sangue...aí eu falei pra minha irmã: "ai S., acho que tô 

machucada"...minha irmã falou assim: "será que tu tá mocinha?"...aí eu disse assim: 

"não...com doze anos"...eu pensei que fosse com mais...com quinze...dezesseis...aí ela: 

"não...chama a Dedê, né"...que é minha mãe...minha mãe veio...aí minha mãe falô: "ah...tá 

mocinha...que não sei o quê"...começô a falá, né...que agora tem que 

tê...responsabilidade...tem que tê mais cuidado...que vou te minhas coisas íntimas agora...é 

Modess...cal...calcinha...ela falô um monte de coisa...que eu não entendi direito...aí ela falô 

pra minha tia...aí minha tia...ficaram toda contente....aí fez a maior festa já...foi o maior 

sarro...nesse dia....aí eu não queria usar Modess...que eu achava muito estranho....mas tinha 

que usar............. 

(Esses assuntos....de menstruação....de coisas íntimas, como a sua mãe falou...quem que foi 

explicando...ou...como que você foi sabendo disso tudo?) 

É...na escola também falava...sobre menstruação, né...como a gente menstrua ......como ia sê, 

né...mas quem dava mais instruções era a minha mãe..."um dia C....você vai ficar 

mocinha...então tu não se assusta...que é normal.....é normal, né...acontece com todo 

mundo...dia a dia"..."é, tá bom"...aí eu fui acostumando...com a idéia...eu não queria não.... 

(E sobre a gravidez...) 

.....Como assim,  Nancy? 

(Como ficar grávida....o sexo....como você sabia desses assuntos?) 

É...a minha mãe falava também, né...na escola....ah....imaginava assim...como é ter um...um 

filho....como se sente dentro da barriga...porque quando a minha irmã tava grávida eu falava: 

"Da., tu sente pesado?...sente como?...dói quando mexe?"...ela: "não, C....normal...só dói é as 

unha, né"...porque a Ta. tinha a maior unha grande...comprida...aí acho que ela passava na 

barriga da minha irmã...minha irmã sentia...aí eu fiquei com medo, né...e quando a (..) do 

médico embaixo...do útero...que dói...(..) ficá falando...aí eu falei: "ai, então eu nunca quero 

tá grávida não...desse jeito não"...aí quando ela teve a Ta....ela falô que era aquela dor...que 

ela ficô uma...um dia e uma noite, né...na Santa Casa...ela falô que dói...que é um horror...que 

não qué mais passá mais por isso...e tá grávida de novo... 

(Ah...ela está grávida de novo...) 

Tá....de cinco meses....e a Ta. já tá com dois.......... 

(E você...não quer ter outros filhos?) 

Ah....eu pretendo ter uma menina....mas só quando eu tiver....com uns vinte e cinco 

anos....com mais idade....e um lugar só pra mim morar... 
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(Por que com mais idade?) 

Ah...tô muito nova, né Nancy....quinze ano...ó...dezesseis anos.........tch...vinte e cinco tá 

bom... 

(Tá bom?...você imagina que você...não sei se você imaginava...mas...você já tinha 

imaginado ter o primeiro filho com que idade?) 

....Dezessete. 

(Com dezessete?) 

Eu sempre falava pra minha mãe, né...que quando eu tíver um filho, eu tenho que ter 

dezessete ou dezenove...acho que foi com dezessete mesmo...igual minha irmã... 

(Igual a irmã?) 

É. 

(E a mãe...o que falava?) 

É...minha mãe falava: "tu não é louca...tê filho logo cedo...com dezessete,C.?...perder a tua 

liberdade toda...porque tu gosta de sair...não vai podê ir mais pros bailes...pras festas"...eu: 

"claro que eu vou pode ir".. aí minha mãe falô: "Nun...nunca pensei que você ia ter...mais 

cedo, né...com dezesseis anos".....um ano......logo depois de dezesseis...que eu falei que 

queria ter com dezessete, né...teve dezesseis... 

(Você achava que ia poder ir no baile?) 

Senhora ? 

(Achava que ia poder ir no baile?) 

Não.....porque a minha mãe é ruim...minha mãe fala: "tu não vai...se tu um dia ficar grávida, 

C., não vai sair pra canto nenhum...tu vai ficar...dedicando a ele"...eu falei: "eu sei"...mas...eu 

sinto vontade de ir pro baile sim.... 

(Sente vontade?) 

Sinto.....achei o de sábado uma boa...minha mãe falô que ia ficá com ele 

.........acordô.....acordô e dormiu (refere-se ao bebê)... 

(Então a sua mãe pretende ficar com ele para vocês...) 

É... 

(Você ir no baile ou para vocês poderem ir no baile?) 

Pra vocês....eu e o A.....ela falô que...é só essa vez, só...que não vai ficá mais.....mas é só esse 

dia.... 

(E aqui nessa casa....assim...você às vezes sai e deixa o bebê com a mãe do A.....ou não?) 

Não...nunca...sempre levo...pode ser de manhã....igual um dia....ele foi ver um serviço, 

né...que ele (...)...no Marapé...eu fui levá ele até lá...tinha que levá também...seis horas da 

manhã...agasalhei ele todo porque tá...(o bebê chora: C. sorri)...deixa eu pegá ele...chorão... 

(Por que você não deixa?) 
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Ah....sei lá.......fico pensando...se ele tá chorando...se ele tá bem...se ela deu leite...se não 

deu...igual...quando tô...quando eu fui na minha casa, sábado, ele ficô com a minha mãe, 

né......que foi...a gente na casa da minha tia...ele tava dormindo...aí eu falei: "ai, tu cuida dele 

direitinho que eu já venho"...aí quando eu tava na minha tia...aí meu peito fico mui...o peito 

começô a ficá assim...é.. .por causa das veia...que acho que do leite...falei: "ele tá 

chorando...tenho certeza que ele tá chorando...vou pra casa"...aí minha tia: "não, tu vai ficá 

aqui"..."não...vou pra casa que ele tá chorando"...minha mãe, nem...sabe direito como é 

agora....cuidá de uma criança pequena (sorri)....minha mãe já desaprendeu tudo....aí quando 

eu fui lá, a minha...a minha mãe tava com ele no colo........(o bebê resmunga alto) 

(E ele....estava chorando?) 

Senhora? 

(E ele estava chorando?) 

Não...chorô quando...porque quando ele acorda, ele chora...aí minha mãe pegô ele....aí ele 

tava quietinho....... 

(C., e a escola...o quê que você achava da escola?) 

....Ah...eu não gostava de ir pra escola, não... 

(Não?) 

Falava que nunca podia existir as escolas.....aí minha mãe falô: "como que tu vai tê 

trabalho...como tu vai tê estudo?"...(o bebê resmunga; C. começa a dar de mamar para o 

bebê)...ai, ele puxa e dói....aí eu não queria ir pra escola, não..... 

((...)) 

Tava indo, né... 

(Mas quan...com que idade você entrou na escola?) 

Ai....Nancy, nem lembro....acho que era pequena......porque...foi lá na creche...não....é 

mentira...eu ficava na Casa da Criança (nome de instituição)...era pequena...acho que tinha 

uns nove... 

(Você ficava.. (..)?) 

Nove anos....acho que era...por aí....ficava eu....a S. e a Da.....nós três...porque a minha mãe 

não tinha condições de ficar com nós três, né...porque ela tava trabalhando sozinha, né... 

(Isso foi após seu pai ter falecido?) 

Isso... 

(Antes do seu pai ter falecido...vocês ficaram em alguma instituição ou não?) 

Não... 

(Não...) 

Depois que ele faleceu...aí nós fomos pro...colégio interno...Casa da Criança... 
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(Então...aí no colégio interno...na Casa da Criança...vocês ficavam a semana inteira...ou vocês 

iam e voltavam?) 

Não...ficava a semana inteira e só voltava pra casa no sábado...e voltava no domingo à noite... 

(Quanto tempo você ficou lá, C.?) 

Ai eu não lembro.....ai...pra mim, foi anos...pra mim... 

(Como era C.?) 

Ai...eu não vou te falar, não (fala com voz chorosa)...a mulher levantava a gente cinco horas 

da manhã...porque era...das pequenas....era....é...caçula, né...da Casa...eu era pequena....então 

eu era da pequenas...(bebê começa a chorar) a minha irmã era de me...é...menor  (C. faz o 

som "ch")...e minha irmã era grande, né...um negócios lá...uns nome lá que eu nem 

entendo...ela acordava a gente pra...uma pa lavanderia....uma po...pra podê limpá o pátio...e 

outra era pra podê lavá os banheiros....todo mundo...porque era várias pessoas, né...menos eu, 

que não ia porque era pequena, né....nós só fazia essa brin....fugi prum quarto, pra brincá...aí 

nós ia tomá café...era uma salão grande...nós rezava...e aí depois, tomava café...e aí depois 

cada uma ia pros seus quartos...aí nós só via na janela os grandão trabalhando...e aí que eu 

fiquei fazendo...quando eu fui...ficando maior, um pouco...aí eu também tinha que trabalhá lá 

dentro...aquela mulher era muito chata......  

(E vocês ficaram lá...você sabe até que idade, você tinha?) 

Ah...só sei que tinha uns nove anos...agora quando eu entrei, não lembro...sei que era 

pequena... 

(Você saiu com nove?) 

Isso. 

(Você começou a estudar lá?) 

Estudei. 

(Na primeira série?) 

Isso....primeira série... 

(Lá na Casa da Criança?) 

...... 

(Quando seu pai faleceu, você  com que idade?) 

Sete......sete anos.... 

(Você já estava na escola, quando seu pai faleceu?) 

Tava. 

(Tava na escola...) 

Ahn...ahn... 

(Aí depois você teve que sair dessa escola, quando você foi para a instituição?) 

Ahn...ahn...foi... 
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(Você lembra, C.?) 

...Lembro.......eu lembro do rosto dele...não lembro como ele morreu...a minha mãe que 

contou.... 

(Mas você lembra de ter mudado de escola?) 

Não.....só vi um negócio diferente, né, porque quando a minha mãe falou que nós ia...pra 

outro lugar, né...pra outra escola...porque era escola, né....(C. aquieta o bebê, que resmungava 

- que é, filho?)...então, ela falou que nós ia pra uma escola, né...aí nós vimos aquele negócio 

grande...cheio de árvore, né...a Casa da Criança é cheia de árvore, de planta...que era antigo 

lá..ali...que agora que reformaram, que tá bonito...que era antigo...aí nós fomos pra lá, 

né...achamos estranho...que era muito grande...tinha cama...tinha de dentista...tinha 

parque...eu falei pra minha mãe: "que escola é essa?"...ela: "não, C....é pá ficá aqui...vocês 

vão vim..." (fala imitando voz de quem está enganando)...aí que ela foi explicando...que nós 

ia ficá lá...que nós só ia vim pra casa, só sábado...pra voltá no domingo..."que a mãe não teve 

condição de ficá com vocês...mas vocês sempre vão me vê"...aí nós pensâmo que era legal, 

né...que nós ia ficá estudando e brincando...não...tinha que trabalhá, lá dentro...eu não...nunca 

gostei de falá, não...aí a minha mãe trazia...assim...lanche pra nós...Coca...uns negócio de 

latinha...várias coisas, né...e não dava pra gente...dava na recepção...pra dá pra gente...e eles 

não dava...aí a minha mãe falô, no dia que ela foi lá..."vocês tomaram Toddinho, que a mãe 

deu?...que eu truxe refrigerante, maçã, banana"...(...)..."não"...e aí que a minha mãe 

começô...começô a xingar lá a mulher...que ela ainda não tinha dado...que era pra tê dado pra 

mim, pra S. e pra Da...aí as mulheres tomaram...aí a minha mãe ficô a maió revoltada, 

né...queria batê na mulher..."como, tirá um alimento de uma criança...você já é 

grande"...começô a falá.....aí a minha irmã falou: "viu mãe, como aqui é ruim...leva a gente 

embora"...aí num dia, né.....a minha irmã, né... a mais velha...falou assim que nós ia fugi...que 

nós ia pulá.....que tinha a gruta lá...um negócio de...tinha umas pedras...aí tinha uns...uns 

santos, lá dentro, né...toda mó a gente tinha que í lá pra rezá....aí...aí atrás, tinha uma 

grade...pra pulá, né..que já tava baixa...aí minha irmã falou assim: "C., nós vâmo fugi 

daqui"...aí eu fiquei toda contente, né...ia chamou a S....aí minha irmã...é porque é 

assim...tinha...é...é um quarto grande...pa pequenas...e do outro lado é um quarto só pa... 

pa...assim pa maior e pros grande...era um quarto enorme...parecia um salão...aí a minha irmã 

foi no meu quarto...todo mundo dormindo...ela foi devagar...foi no meu quarto...me 

acordô...me vesti...fomos no quarto da S...aí nós fomo...e no quarto da...de uma colega nossa 

lá...aí nós fomo...passâmo pela gruta...abrimo a porta...tirâmo a chave...minha irmã...aí nós 

pulâmo, né...aí foi quando nós pulâmo...aí uma moça lá...que trabalha lá...acendeu a luz...aí 

viu.....aí mandou a gente voltar...aí mandou nós quatro ficá de castigo em cima de uma 
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pedra...umas pedrinha...aí falei pra minha mãe...aí foi nesse dia que a minha mãe tirou a gente 

de lá...e nós...era pra gente tê fugido...e a gente nem sabia onde que era ali...... 

(E aí...a mãe tirou vocês de lá?) 

Tirô....queria processá aquela escola....a minha irmã: "agora a senhora quer processá, 

né....quando a senhora colocô a gente aqui dentro....a senhora não quis saber como era.......se 

era assim...se era assado"..... 

(E aí vocês foram ...voltaram a morar com a mãe?) 

Han....han...voltamos . 

(Aí, você estava com que idade?) 

Já com dez....a D. já tava com...com treze....a S. já tava com onze....tch...eu tinha dez....a S. 

tinha onze....minha irmã tinha treze......(..) 

(E a sua mãe, já estava com seu padrasto?) 

Tava....aí, daí ..que a gente chamava ele de pai....desde pequena... 

(Desde essa época...você já conhecia ele?) 

Já....ele era só era amigo de escola...ele e minha mãe....minha mãe falava....aí ele sempre ia lá 

visitá...aí quando a gente...passava fim de semana...sábado...quando nós voltava sábado pra 

casa...aí ele já tava lá com a minha mãe...aí nós chamava ele de pai........nós três 

chama.......até hoje....aí domingo...minha mãe colocava nós com...com nosso 

uniforme...voltava pra escola de novo...domingo à noite... 

(E aí, quando você voltou para casa da mãe...saindo dessa instituição...você voltou para 

escola...você sabe que série você estava?) 

.......Só sei que repeti...terceira...e na quinta....que a idade eu não lembro... 

(Quando você passou a não gostar da escola?...você sempre não gostou...ou teve uma época 

que você gostava?)  

Não...eu gostava...estudava no Cesário Bastos...no Avelino...eu já estudei....só... 

(No Cesário Bastos, você estudou depois que saiu da Casa da Criança?) 

Isso. 

(E...gostava?) 

Gostava...eu fui pro Cesário Bastos...era pequena...eu gostava...ia todo dia pra escola...no 

Avelino também...fui ficando maior...eu fui pro Avelino...depois do Avelino, fui pro 

Bartolomeu...do Bartolomeu fui pro Vinte e Oito...e daí do...desde do Bartô...que eu não 

gostava...Bartolomeu....a senhora conhece.... 

(Aí, você tinha que idade...no Bartolomeu?) 

Ah...eu já tinha quinze...quinze anos...quatorze ou quinze... 

(Antes dos quatorze ou quinze...você gostava da escola?) 

Han...han...aí é que eu gostava mais.... 
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(Foi quando você passou para quinta série?) 

Han...han... 

(Ou antes?) 

Antes... 

(Na quarta série?) 

É... 

(Na quarta...por que você acha que passou a não gostar?) 

Ah....sei lá, Nancy...era chato....ficá sentada...esperá...só não via a hora do recreio....batê o 

sinal pra ir pro recreio...era chato... 

(E a professora?) 

Ah...a professora era maió legal...só tinha uma que eu não gostava...era a R. de 

Matemática.....de vez dela falá direito com os alunos, né...ela falava com ignorância, 

né...falando que num...não queria conversa...que era pra conversar só na hora do recreio... 

(C., na quarta série, tinha professora de Matemática....de Português....ou era uma professora 

só?) 

Não... 

(Na quarta série, já eram várias professoras?) 

É.....só a terceira que não...primeira...segunda...terceira que não...agora na quarta já tinha... 

(Já passou a ter...) 

Só tinha professora de Matemática...Português...Ciências...e Estudos Sociais...só. 

(Antes...quando era uma professora só...você também não gostava...ou você gostava?) 

Gostava eu....pa...passei a não gostá quando vinha várias professoras...aí eu não gostava mais 

de vim pra escola...  

(E por que você mudou tanto de colégio...no Cesário Bastos...no Bartolomeu...no Avelino?) 

É porque eu morava na Henrique Porchat (nome de rua)..eu tive que ficá no Cesário 

Bastos....aí fui morar no Mercado (nome de zona do bairro central da cidade)...na rua 

Chile...aí fui...fiquei no Avelino....aí na vez de morá no Saboó...aí fiquei no Bartolomeu...(...)  

(Vocês mudaram bastante?) 

Mudâmo....vivia mudando...a minha mãe... 

(Mudava...você sabe por que?) 

....Ah...eu não sei... 

(A vida...do dinheiro, era difícil?) 

Acho que era...porque a gente só vivia mudando...aí nós paramos mesmo no 

Mercado...ali...na rua Chile...  

(Parou quanto tempo?) 

Um ano... 
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(Um ano?) 

É... 

(C., sua mãe trabalhava com quê?) 

Ah....agora ela não tá trabalhando mais....tava trabalhando no Banco Itaú... 

(Ah....você falou que ela foi dispensada...) 

Isso... 

(E o seu padrasto...) 

Mecânico... 

(Mecânico....e você, já trabalhou?) 

Já ... 

(De quê?) 

Em casa de família....fiquei um ano e três meses........aí...não quis mais trabalhar....aí eu fui 

fazer negócio no Camps (referência ao CAMPS)...aí a mulher também falou que num...que 

tava cheia lá...o negócio de cursinho pra fazer...e que era pra no..ou...ano que vem...aí tudo 

bem...esperava o ano que vem vim...fazer esse curso...e nada do meu nome vim chegá...aí eu 

desisti...aí trabalhei em que mais?...assim...em casa de família...um anos e quatro meses...um 

ano e três meses...e numa fui fichada...que fiquei só umas... só no lugar de uma 

menina....quando a menina foi viajá...aí eu fiquei no lugar dela...até ela voltá... 

(A primeira vez que você saiu para trabalhar....você tinha que idade?) 

........Quatorze?...quatorze...ainda a moça não queria nem ficar comigo...porque eu era 

pequena...bem (...)...eu fugi, né...porque eu já era da família...porque eu era muito 

pequena....cresci junto com eles ali... 

(Essa que você ficou um ano e quatro meses?) 

Isso....fiquei três meses....e a...filha dela ficou grávida, né...tava de barriga ainda...agora a 

menina já tá grandona...tá com três anos, já...vi a menina na barriga...a menina já tá maió 

grandona... 

(Que idade tinha a moça....quando ficou grávida?) 

Dezessete... 

(Dezessete..) 

É... 

(Você tinha quatorze ?) 

Quatorze... 

(E a menina tem três anos?) 

Tem...  

(Então....você deveria ter um pouco menos que quatorze porque você tem dezesseis...) 
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Não, Nancy....mas eu já não estava já lá...quando eu saí...ela pediu pra mim ficá ainda lá com 

ela...mas ela...ago...agora ela já se mudô do Saboó....agora mora na Vila São Jorge....aí 

quando eu fui vê a menina....ela tava já três anos... 

(Então....logo que você fez quatorze anos....você foi trabalhar?) 

Isso... 

(Quando você foi trabalhar....você passou a estudar à noite...então?) 

 Han...han.... 

(É...e antes de você trabalhar...você estudava à noite ou de dia?) 

Não...à noite...sempre estudei à noite... 

(Sempre?) 

Só quando tinha....segunda...quando eu tava na segunda....primeira...estudei de manhã...ou à 

tarde...mas eu sempre gostei de...de estudá à noite... 

(A partir de qual série, passou para noite?) 

 Quinta... 

(A partir da quinta?) 

Han....han.............ah....era legal...onde que eu trabalhava... 

(Quando você...passou a estudar à noite...você ainda gostava da escola ou não gostava mais?) 

Gostava ...(...)...depois que eu...fui desgostando.... 

(Eu fiz uma pergunta e você estava falando outro assunto...que era legal lá onde você 

trabalhava ?) 

É...porque eu ajudava a minha mãe...me ajudava...bem dizê era da família ali...eu não ligava 

quanto eu ia recebê...ou se ela descontava...eu faltava...faltava algumas vezes, assim...pra 

resolvê uns negócios.....mas ela nunca descontou assim...do salário...sempre me 

ajudô...quando eu tava precisando de coisa lá pra minha casa...ela me dava....aí ela se 

mudô...ela queria me levá junto, né...onde ela tá morando agora...eu falei que não...que eu não 

quero trabalhá mais de doméstica...quero trabalhá de serviço assim...que registra...porque ela 

não tinha condições de registrá..."ah...então tá bom"....tch...mas eu sempre vou lá vê....tenho 

até que levá ele....porque quando ela me viu, eu tava de dois meses ainda.... 

(Você falou que não queria mais trabalhar de doméstica....você pretende ter qual profissão?) 

.................. 

(Você pensa nisso?) 

Han....han....eu sempre quis...é...ser  enfermeira... 

(Enfermeira...) 

É... 

(A mãe do A. é enfermeira?) 

É ...(...).......é...mas tem que tê estudo, né... 
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(E você pretende voltar a estudar?) 

Agora pretendo... 

(Você falou para mim...no primeiro encontro...) 

É. 

(Com quem ficaria o bebê para você estudar?) 

Aí...eu já não sei...tem que pensá....ela também trabalha...um dia sim...um dia não...só a 

minha mãe mesmo, que vai te que ficá...ou  minha mãe ou minha irmã...mas...a minha irmã 

também vai trabalhá....ô..trabalhá!......vai estudá...a S....só minha mãe...isso se ele ficá, 

né......... 

(Bom...a gente já vai terminar essa entrevista desse segundo encontro...a gente vai ter mais 

um encontro (...)...) 

Pode... 

(Então...por hoje a gente vai terminar essa entrevista...tá?) 

Tá. 

(A semana que vem eu volto, para nossa última entrevista.) 

Assim eu não fico sozinha... 

(Assim você são fica sozinha?) 

É. 

 

 Na saída, passando pela sala, notei que a sogra de C. estava muito abatida, porém 

parecia mais receptiva à minha presença. Comentou que A., que estava deitado num dos 

sofás, tomara Novalgina para a dor de dente. Ele me pareceu arisco ao responder meu 

cumprimento de despedida. 

 

Tentativa de terceiro encontro com C 

 Conforme combinado, voltei à casa de C. após uma semana. Toquei a campainha do 

portão e aguardei durante bastante tempo que alguém viesse. Quando estava quase 

desistindo, A. apareceu dizendo que demorara para atender porque estava dormindo. Já 

passavam das dez e meia da manhã. Sem abrir o portão de ferro que dava para o corredor, A. 

falou que C. não estava. Disse que ela fora à casa da mãe para buscar fralda descartável pois 

lá havia um pacote; as fraldas ali haviam terminado, só restando fraldas de pano. Falou que 

"com fralda de pano não dá...e minha mãe já está sem dinheiro". Perguntou-me se eu tinha o 

número do telefone de lá e disse que provavelmente C. voltaria depois do almoço já que 

tinha saído cedinho. Enquanto eu escrevia um recado para C., dizendo que voltaria à tarde 

desse mesmo dia, ele me perguntou se o hospital em que eu trabalhava iria fechar, pois ele 

tinha ouvido falar sobre isso. Falei-lhe que eu pensava que não. Voltando à tarde, fui 
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atendida pela mãe de A.. Ela foi abriu o portão que estava trancado e foi me conduzindo pelo 

corredor até dentro da casa. Perguntei por C. e ela então falou que a jovem não estava. 

Perguntei-lhe se ela achava que C. demoraria já que A. me dissera que ela chegaria após o 

almoço e já eram quase três horas da tarde. A senhora falou então que, pela manhã, quando 

eu estivera lá, C. estava em casa mas que A. mentira  dizendo que ela não estava e 

inventando aquela história. Disse que pensava que o filho não gostava da minha presença, 

talvez por ciúme e que também achava que C. não estava muito disposta a me atender, já que 

A. a avisara da minha presença quando de longe me viu, antes de ter vindo ao meu encontro 

no portão. A senhora começou a falar que as coisas na casa estavam muito difíceis desde que 

C. fora para lá com o bebê, sem que fosse convidada. Disse que pensava que a adolescente 

provavelmente lá se instalara a partir de indicações da própria mãe. Enquanto eu procurava 

papel e caneta para escrever mais um bilhete para C., a senhora foi falando que estava muito 

preocupada e confusa sobre como proceder já que tinha tido informações de que a própria C., 

e também sua família, tinham envolvimento com criminalidade, principalmente com roubos. 

Disse que a família toda tinha pouca responsabilidade, tendo problemas com trabalho, 

envolvimento com bandidos e que C., as irmãs e a mãe não saíam de bailes. Disse que o bebê 

estava com catarro no peito porque C. não o protegia do sereno, mesmo aconselhada e que 

perdera a consulta com o pediatra da policlínica, porque C. não o levou. Eu retomei o 

enquadramento acerca da pesquisa; tentei explicar-lhe que apenas entrevistava diretamente a 

adolescente e que não tinha intenções de uma intervenção terapêutica. Mesmo assim a 

senhora continuou falando dizendo que precisava desabafar. Comentou que ela era muito 

calada e fechada mas que estava muito necessitada de falar sobre aquelas coisas. Indiquei-lhe 

o serviço do PAIAG que prestava atendimento aos familiares das adolescentes do pré-natal. 

Ela falou que já tinha ido ao hospital para me procurar e que lá lhe informaram que eu estava 

de férias; ela fora conduzida para atendimento com uma psicóloga do PAIAG que atendia 

mães e familiares das adolescentes. Falou que essa psicóloga atendeu-a e que havia marcado 

retorno. Enquanto eu me encaminhava para a saída, já tendo deixado o bilhete para C., a 

senhora continuou a falar. Disse que já tinha presenciado um furto de uma fita adesiva, 

praticado por C. num supermercado, quando a jovem escondeu a fita dentro da roupa do 

bebê. Disse que achava que C. estava ali esperando que ela providenciasse o registro da 

criança mas que ela achava que essa responsabilidade pertencia às duas famílias, até porque 

ela era uma mulher sozinha e que sozinha tinha criado seu filho. Na saída, notei que o poodle 

estava preso e comentei o fato com a senhora, até para tentar limitar sua fala acerca de C., 

não pertinente ao meu contrato com a jovem. Ela falou que o cão estava preso porque havia 

feito bagunça, estando muito ciumento de A. já que o rapaz agora só lhe batia e não brincava 

mais com ele, como antes. Disse que A. agora estava somente dando atenção para C. e o 
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bebê. Falou que os dois jovens não saíam daquele quarto, e que tinha muito medo de que C. 

tornasse a engravidar. Disse que passara numa policlínica, pegara uma caixa com 

preservativos para dar à A.. Comentou que escutava os dois adolescentes brigando e 

xingando-se de palavrões e que isso não combinava com a educação que tentara dar para o 

filho. Achava que C. era "barra pesada" mas que, infelizmente, apesar de ter tentado ensinar 

as coisas boas para A., ele também estava indo para um caminho errado. Disse que às vezes 

pensava em sair dali, ir morar sozinha e deixar que eles procurassem seus caminhos. 

Comentou que A. fazia uso de drogas, dentro da antiga residência, com amigos daquele 

bairro, enquanto ela estava no trabalho, durante à noite. Falou que até por isso mudara de 

casa e de bairro mas o problema continuou ali na nova residência. A. usava e maconha e 

provavelmente cocaína. Ela foi conversar com um investigador de polícia, seu conhecido, e 

ameaçou denunciar a turma de rapazes que ela surpreendeu dentro da casa, numa noite em 

que fingiu sair para o serviço. Comentou que durante um tempo encontrou ameaças de morte 

pichadas no muro ou escritas na terra do jardinzinho da frente da casa. Quando ela pensou 

que esse problema estava acabando, apareceu C. com o bebê. Depois disso, suas dificuldades 

financeiras haviam piorado demais. Seu salário era gasto com o aluguel, podendo fazer 

compras no supermercado graças aos vales-refeição pagos pelo hospital onde trabalhava. 

Disse que sendo calada e estando tão nervosa acabava falando pouco com o filho e com C., 

pois eles ficavam unidos contra ela. Comentou que aconselhara a C. e A. o uso de fraldas de 

pano, no dia-a-dia do bebê, para economizar o gasto com as fraldas descartáveis, usadas para 

sair ou ir ao médico. Como sempre, sua opinião não fora aceita. Deixei o bilhete e reafirmei 

minha orientação de que ela continuasse a utilizar dos serviços de aconselhamento familiar 

do PAIAG. 

  

Terceiro encontro com C 

 Após três dias, voltei à casa. A. veio abrir o portão seguido pelo cachorro que pulava 

alegremente. Enquanto ia abrindo a fechadura falou que estivera no hospital com C., naquela 

tarde, para consulta com a médica. Parecia que ele estava tentando estabelecer um contato 

comigo menos hostil, talvez envergonhado perante o ocorrido no contato anterior, quando 

mentira sobre a ausência de C., segundo o que a mãe me informara. Pensei que 

provavelmente ela falara com ele sobre nossa conversa. Entramos na casa. C. estava na sala, 

sentada num dos sofás, amamentando o bebê. A senhora estava sentada no outro sofá, com 

aparência de que recém acordara. Logo após os cumprimentos da minha chegada, ela 

ofereceu que eu sentasse, enquanto o bebê terminava de mamar. Sentei-me e fiquei 

aguardando. C. parecia-me constrangida com a minha presença. A senhora pediu para A. que 

ele fosse buscar a tábua para ela passar a roupa branca do trabalho. Ele sentou-se no seu colo 
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e começou a abraçá-la enquanto falava para C. (que continuava amamentando) ir buscar a 

tábua. A mãe reclamava por A. estar machucando sua perna, enquanto ele mexia-se no seu 

colo. No entanto, parecia que ela estava gostando daquela proximidade do filho. Ele 

continuava a pedir à C. que fosse buscar a tábua, enquanto repetia a fala: "hoje estou de 

folga". A mãe comentou sobre um machucado na cabeça de A.. C. falou que um caibro tinha 

caído na cabeça dele. A mãe, brincando, disse que podiam aproveitar uma abertura na cabeça 

dele para colocar algo de bom, e depois costurar. Falou que sabia o porquê de A. estar ali no 

seu colo; ele queria dinheiro mas "no dia trinta e um, a situação é zero". Enquanto A. 

continuava a abraçá-la, ela  disse que "ia arranjar uma menina para cuidar". C. falou que 

também queria ter tido uma menina. A. dizia: "uma menina...uma menina...para que?". A 

mãe falou que era para cuidar e criar. Os três comentaram sobre dores de dente de A.. O bebê 

parou de mamar. C. acomodou-o no sofá, saiu e depois voltou trazendo a tábua. A. disse para 

ela trazer também o ferro. Ela foi buscá-lo. Perguntei à C. se podíamos ir para o quarto para 

a entrevista. Ela assentiu e fomos para lá. O bebê ficou no sofá da sala, onde estavam A. e 

sua mãe. Notei que C. estava tensa e que balançava muito as pernas, sentada ao meu lado, 

quando iniciávamos a entrevista no quarto. Creditei aquele aumento da ansiedade manifesta 

ao acontecido na minha visita anterior e percebi que a situação emocional de C. na interação 

comigo estava prejudicada, pelo montante de angústia e conseqüente aumento das defesas. 

Retomei as instruções e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

(É o terceiro encontro com C....então, C....faz tempo que a gente não se vê...não é...?) 

Han....han...(afirmando) 

(Eu tinha algumas perguntas com relação a...entrevistas que a gente fez....tem alguma coisa, 

daquelas que você falou....que depois você lembrou...que você gostaria de comentar alguma 

coisa ?) 

Como assim....eu não entendi... 

(Daquelas coisas todas que você já falou sobre a sua vida, como está, tal...tem mais alguma 

coisa que você gostaria de comentar?) 

Ah...(...)...no sábado...porque a senhora veio aqui...aí não deu pra ficar aqui...porque minha 

mãe mandou me chamá urgente pra eu ir pra lá...pá...pro A. podê ajudar ela a  arrumar a 

casa, né...porque a minha mãe tá fazendo um quarto e uma sala...aí minha mãe mandou a 

gente ir pra lá, urgente...na hora que o A. falou que a senhora teve...teve aqui...mas não deu 

pra ficar...pra esperar a senhora às duas horas...porque nós tinha que sair de novo...aí nós 

fomos lá pra minha casa...chegamos lá...o A. ajudou minha mãe a arrumar a 

casa...a...arrumar a casa, não...lá arrumar as telhas...o assoalho...é...aí nós passâmo a tarde 
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lá...e hoje é...hoje é...quinta, né?...nós fomos na segunda....foi segunda, terça e quarta...nós 

viemos ontem...à noite...pra cá.... 

(E como é que foi lá?) 

É...nós fomos...fomos lá...passâmo a tarde lá....ficou ajudando minha mãe...a arrumar a 

casa...lá...os materiais...ele...o cunhado da minha irmã....e um...meu tio...e um moço lá...que 

a minha mãe contratou...daí nós viemos embora...ficou ajudando...passâmo a tarde lá....e 

viemos embora...só ficou arrumando lá só...a casa...aí nós viemos pra cá ontem...chegâmo 

aqui...nós al...jantâmo...tomâmo banho e dormimo....aí hoje....acordâmos cedo...arrumâmo a 

casa...aí quando foi uma...uma e meia....nós almoçâmo...e nós fomos lá prô Silvério...aí 

eu...ficamos lá esperando....fizemos a ficha....aí eu falei com a doutora V....a doutora V. me 

chamou...aí ela me deu os remédios...falou que era pra mim tomar todo dia...e era pra dá só 

leite do peito só...mais nada...só..... 

(E como foi voltar lá no hospital?) 

Ah...não tinha ninguém...tava tudo diferente...tudo pintado....a M., a doutora M. tava 

lá.......tinha umas médicas lá....tinha pouca gente....tava vazio.....lá na...eu desci lá 

embaixo....pra vê lá o negócio do grupo, não tinha ninguém também....só vi três 

pessoas....mesmo assim foram embora....é...mudou lá....porque tá pintado...e porque não 

tinha ninguém... 

(Bom C., tem algumas perguntas que ainda faltaram, do que você acabou falando...e existem 

alguns outros temas que me interessariam conversar com você....um tem que ver com...como 

é que você acha que está o seu corpo....como é que você acha que você está...enquanto 

beleza....como que está a sua vaidade...se houve transformações com relação ao jeito de 

você se cuidar...o que você acha disso tudo?) 

É...emagreci mais...tava mais forte....e quanto as transformações...espinha...porque eu não 

tinha....aí chegaram, mas agora tão indo embora...porque a doutora M. falou assim....que era 

assim mesmo, por causa da gravidez...é...acho que...a vaidade é a mesma...que eu não perdi 

ainda.....só...emagreci um pouco. 

(Emagreceu com relação a que peso...ao anterior de você ter ficado grávida?) 

É... 

(Você era mais gorda...) 

Era mais gorda....aí eu emagreci mais quando...eu tive ele...aí fiquei com o peso normal, que 

eu tinha....mas eu era mais forte mesmo assim....tô magra...acho que é....deu dar...amamentar 

também emagrece, né?...só..... 

(Bom...tem também um tema, com relação ao início da gravidez....eu estive (..) ouvindo a 

sua entrevista....tem uma aspecto que não ficou muito claro para mim...logo que você ficou 

grávida...você pensou alguma coisa com relação ao aborto....a tirar....alguma coisa 
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assim....queria que você conversasse como é que foi isso....o que aconteceu....se alguma 

pessoa também pensou....o que aconteceu sobre isso?) 

É...quando eu soube que tava grávida, né...eu já queria...queria tirar....porque eu fiquei com 

medo da minha mãe....aí quem sabia era eu e uma amiga minha...aí ela falou: "vamos 

tirá"....tirá com chá...com ervas...negócio de sin...cintoteque (referência ao medicamento 

Citotec)....aí eu falei: "como?...que eu não tô nem trabalhando...quero vê como é que eu vou 

comprá"....aí eu...outras já me falaram que eu não podia tirá...que era pecado...que é maió 

bonitinho....que não sei quê....que tem que ter responsabilidade...aí falei assim: "não...vou 

falá pra minha mãe primeiro, né...porque minha mãe não sabe"...aí...eu che...ia chegá a tomá 

remédio...mas na hora eu não quis tomá mais...eu fiquei com medo...de nascer com...com 

um bracinho só....com uma mão....porque fala que quando toma remédio...que a criança sai 

defeituosa...aí eu não tomei...aí no...no dia seguinte eu falei pra minha mãe...aí a minha mãe 

falou...a mesma coisa...se eu já pensei em tomá alguma coisa pra tirar...eu falei que 

pensei...aí minha mãe falou assim: "tu é..." minha mãe ainda me chamou de louca, né"...que 

era pra mim falá com ela primeiro...que não é assim...tem que conversá primeiro, pra depois 

resolvê as coisas...pra ver se tira ou não, né...aí minha mãe falou: "se você tivesse....assim, 

nem de um mês...de dias...aí compensaria de tirar...mas tu tava de três meses"....tava de três 

meses...aí minha mãe falou...que não era pra tirá....que não era pra tirá mais... 

(Então quando você falou  para a sua mãe...você estava com três meses?) 

Isso.....três meses...aí ela falou assim....não...que não era pra tirá....se tava (...) de dias, assim 

...dez dias...onze dias...ou uma semana...ela até pensaria em tirá...que eu era muito nova, 

né....mas...ela...não falou nada....falou que não era pra tirá...aí ela também ficou com 

medo....que desse alguma reação em mim...pa...parar no hospital....... 

(Com quantos meses você começou o pré-natal?)  

 ...Com cinco...eu tinha uma preguiça de ir pro médico (sorri)... 

(E quem indicou para você ir?) 

Aqui no...aqui no Silvério? 

(Em qualquer pré-natal...) 

Não....eu tava indo na Policlínica da Alemoa ....fiz três...é...acho que fiz três...aí a moça 

falou assim...que era bom fazer lá no Silvério Fontes...que era melhor...que tinha ginástica, 

né...uma orientação mais melhor, né...aí ela falou pra minha mãe...aí minha mãe trouxe 

aqui...nós nem viemos aqui...nós fomos na outra Casa de Gestante...era lá....não sei onde 

é...esqueci...aí a mulher falou que mudou...que era pra cá na Barão...aí nós viemos pra cá...aí 

foi a hora que minha mãe ficou nervosa...gritando lá....que...a mu...as mulheres fa...falava a 

mesma coisa...que uma mulher falou assim lá no...nesse hospital....que não tinha é...pré-

natal pra adolescente...aí eu disse..."como?...que a mulher falou pra mim vim 
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aqui...que...que tinha orientação pra menores".....aí a mulher falou: "ah...não sei não"...aí 

quem escutou foi a R. (da equipe do PAIAG)...a R. tá de férias, né...aí a R. escutou, falou 

com a minha mãe: "vem aqui senhora"...chamou minha mãe num canto...aí ficou 

conversando..."não...tem sim...tem pra...ginástica...lá embaixo...tem aula de ginástica...tem 

isso...vem pra senhora ver....lá em cima....como é o...o parto...como se faz....tem tudo 

aqui"...aí minha mãe conversou com ela...e ela marcou o dia pra mim...sempre vim aqui...aí 

eu vim...aí foi a hora que eu conversei com a senhora, né...psicóloga, né... 

(Você estava com quanto tempo mesmo...de gravidez, C.?) 

Senhora ? 

(Você estava com quanto tempomesmo, de gravidez...quando você começou a ir?) 

Sete... 

(Já estava mais no fim?) 

É...eu tava com sete.....porque...a minha mãe ficava correndo pra lá...e pra cá...pra lá...e pra 

cá........... 

(E o registro do bebê...como é que está?) 

Não tá nada feito, ainda...minha tia falou que não precisa pagar nada....pra fazer o 

registro...pra registrar a criança já não precisa mais pagar...porque...  

(Vocês não registraram por conta defaltar o dinheiro?) 

Isso...tava faltando o dinheiro...tinha que resolvê uns negócios dela...luz...a casa...pagar 

ainda.... 

(Ela quem?) 

Minha sogra...aí minha tia...é que na hora que minha tia falou....é...que num  precisa 

mais...é....pagar pra registrar...aí eu falei pra ela...ela falou que vai vê...agora...ela falou que 

(...) faz......... 

(Você gostaria que fosse como?) 

Como assim? 

(Como é que você queria que se resolvesse isso, do registro?) 

....Não entendi ainda... 

(Por exemplo...se hoje você tivesse o dinheiro para registrar ou soubesse de um lugar...) 

Anh....registrava... 

(É...como é que você pretende fazer?) 

Ah...ir lá.....conversá com o homem...registrá ele logo...porque eu queria que registrasse 

desde pequeno...desde que nasceu...... 

(Como vai chamar o nome completo dele?) 

Ah...eu não sei...só sei que vai ser A....da C....dos S. Júnior...uma coisa assim....me esqueci... 

(Vai ser Júnior?) 
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Isso...no fim... 

(Porque vai ser como o nome dele?) 

É...vai ter o nome do pai....e...o....só o meu sobrenome..... 

(Ah...o seu sobrenome?) 

É..o meu e o dele e Júnior no fim................. 

(Bom...eu também não perguntei ainda...dentro da relação dos temas que estou  conversando 

com você...sobre o uso de drogas...(..) você já experimentou?) 

Só cigarros... 

(Só cigarros...) 

Só. 

(Você está fumando?) 

Não....só nos primeiros dias... 

(Você começou a fumar....com que idade?) 

....Com quinze. 

(Quinze anos?) 

Han....han.. 

(Fumava quantos por dia?) 

Um....por dia... 

(Um, o quê?) 

Um cigarro por dia... 

(Um cigarro ou um maço?) 

Não...um só... 

(Sei ...) 

Só um....que eu não era acostumada igual a minha irmã....a minha irmã era todo dia....aí...eu 

peguei a mania da minha irmã...aí minha irmã me deu um cigarro...aí eu não sabia...que...ela 

descia toda hora...queria fumar...aí eu fumava...mas eu não fumo mais não....foi só 

passatempo, só...  

(Quando você parou (...)?) 

...........É...eu tinha quinze ainda...foi uns dias só assim...fumava assim de vez em 

quando...não era sempre. 

(E álcool?) 

Não......só refrigerante...mais nada...e quando eu vou pra praia com a minha mãe...que minha 

mãe compra batida assim...de maracujá...que ela toma...aí ela me dá... 

(Alguém na casa...faz uso maior de álcool...bebe mais?) 

Não...o vício da minha mãe é só Coca, só. 

(Coca-cola?) 
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É.......é...todo mundo que...o que minha mãe toma, nós toma....e Malzibeer (marca de 

cerveja)....que minha mãe gosta de Malzibeer também....nós toma....agora, cerveja 

não....nem em festa... 

(E os seus amigos...assim...da escola...ou do bairro...) 

Anh? ... 

(Você conhece pessoas que fazem uso de outros tipos de drogas...como poeira...o crack ?) 

Conheço... 

(O que que você acha que...fez você  não fazer uso...por que você não usou isso?) 

Ah ....porque (...)... 

(...) 

É...por falta de (...)...esse negócio de usar...daí dá overdose...aí morre...aí fica igual uns 

loucos...aí, usam porque gostam.....(...).eu nunca usei................. 

(Acho que dos temas que eu tinha que trabalhar com você, esses eram os que estavam 

faltando....então agora para a gente terminar a entrevista, eu vou lembrar alguma coisa do 

final do nosso encontro, C....que você estava falando assim...que às vezes ficava na dúvida 

entre ficar aqui....saudade...voltar para lá...como já faz...já fazem duas semanas, não é...que 

eu vim aqui...tanto que eu vi o bebê mais crescido...) 

Han...é (sorri)... 

(Então...nesse tempo que passou....mudou alguma coisa?...como é que você está se sentindo 

aqui?...como é que você se sente lá...afinal, você passou uns dias lá...como é que você 

está...o que você está pretendendo?) 

Ah...que nem, agora a minha sogra conversou comigo, né...que...quer que eu fique 

aqui...minha mãe também....minha mãe falou que se aqui tá me...se aqui tá melhor....não tá 

igual como antigamente....que ela não falava nada, né...agora que ela tá...se abrindo mais. 

(Ela quem?) 

A...mãe do A....agora que ela tá se abrindo mais...acho que eu vou ficar aqui mesmo............ 

(Você se sente como agora aqui...que você estava falando que aqui era muito silêncio...) 

Han...han... 

(Você sentia falta..) 

É... 

(Do bairro...) 

Agora tá melhor... 

(Você tem ficado um pouco aqui...um pouco lá...é isso?) 

É....um pouco aqui...um pouco lá...fico aqui...segunda à sexta...quando é no sábado, vou pra 

minha casa e só volto no domingo pra cá...domingo à noite....aí...é mais convivência...tanto 

com pessoas que ficam lá....mato a saudade, quando venho pra cá (sorri)... 
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(E nessa semana, aconteceu de você ficar mais dias lá?) 

Han....han.....essa semana eu fiquei mais lá... 

(E o trabalho do A.?) 

Ah...tá indo...só nã...só não foi hoje....que não teve trabalho....só hoje que ele não foi.... 

(E não foi nos dias que ficou na casa da sua mãe?) 

Foi... 

(Ah....foi trabalhar também?) 

Han...han.....ele chega sempre antes...cedo...onze horas....que às vezes tem mudança...só tem 

só uma...duas...aí chega cedo...e quando tem bastante...chega só à noite...oito horas....sete 

horas...ele sempre chegava cedo...ele e meu cunhado...o namorado da minha irmã...que eles 

trabalham juntos...aí eles iam pra minha casa ajudá a minha mãe lá...a construí a casa... 

(O que ela está fazendo na casa?) 

Vai fazer um quarto...uma sala...um banheiro...uma área... 

(Mas....aumentando o local que ela mora...) 

Isso.... 

(Ou é em  outro local?) 

...Não, no mesmo lugar....só tá aumentando só....que era muito pequeno... 

(E quem vai...ficar nesse quarto?) 

Minha mãe...o marido dela...e o outro quarto é....pra mim e minha irmã...quando eu for pra 

lá...eu fico com a minha irmã... 

(Por que antes...como era o seu quarto lá?) 

Era um quarto...uma sala...a cozinha...e um banheiro...e uma área...de fundos...agora vai 

ficar mais grande...vai ficar...dois quartos...uma sala...a sala vai ser mais grande...a 

cozinha...o banheiro...que a minha mãe mudou o banheiro ...mudô...destruiu o banheiro...pra 

fazer o outro.....mandou fazer a área...mais maior...e o quintal de fundos... 

(E onde você dormia?) 

Eu dormia no beliche...que era tribe...é tribeliche, né...minha irmã dormia em cima e eu 

embaixo...e minha mãe dormia...naquele sofá cama... 

(Dormiam todos no mesmo quarto?) 

Isso...dormiam todos num mesmo quarto....aí eu...aí veio o quarto...a cozinha...a sala é do 

lado do quarto...aí saindo da...da sala...já é a cozinha...aí descendo a escada, é o 

banheiro.....aí ela qué aumentá mais...aí ela aumentou...tá lá...arrumando ainda ...quando...a 

gente tava vindo pra cá...nós viemos ontem pra cá...tava...colocando as telha ainda...mas tá 

grande lá... 

(Quem é que está pagando a reforma?) 

Minha mãe e meu padrasto.................(intervalo de silêncio)............ 
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(Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre sua vida...) 

Falei tudo...já... 

(Falou tudo...o que você achou...da entrevista?) 

Ah...legal...é pra revista, né...que a senhora falou..... 

(Não...não é para revista...é uma pesquisa...sobre a vida de adolescentes que tiveram bebê) 

Ah...(...) 

(Lembra que eu falei para você?) 

Han....han.....(afirmando). 

(Então...obrigada ...) 

 

 Na saída, ao despedir-me na sala, agradeci e comentei que esse tinha sido o último 

encontro para entrevista. A mãe de A. convidou-me para voltar qualquer dia e vir tomar um 

café. Ela me parecia amigável e bem menos abatida do que nos encontros anteriores. C. 

acompanhou-me até o portão. 
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Entrevista nº 4 - N 

 

 N. tinha 16 anos, na época das entrevistas. Com a tez bem morena, quase negra e os 

cabelos lisos, possuía traços de mistura racial com indígenas. Natural do litoral do Sergipe, 

viera para o Estado de São Paulo, com 14 anos. No PAIAG, compareceu a sete consultas 

médicas e a oito encontros de grupos de adolescentes grávidas. Aceitou participar da 

pesquisa, quando conversei com ela, na saída de sua internação na maternidade, após o 

nascimento de sua filha, de parto cesária. Marcamos nosso primeiro encontro para 

aproximadamente um mês após, quando eu ligaria para o telefone que ela me fornecera como 

de sua residência. A casa de N. ficava na Região Continental de São Vicente (cidade da 

Baixada Santista).  

 

data de nascimento da adolescente: 17/10/1980 

data de nascimento da bebê:            17/06/1997 

datas dos encontros: 23/07/1997 

                                  04/08/1997 

          16/08/1997 

 

Primeiro encontro com N 

 Depois um mês que combináramos a pesquisa, telefonei para N. no número que ela 

me referira como de sua residência. Fui atendida por um senhor que, rispidamente, disse-me 

que a conhecia sim, que ela era casada com seu filho, mas que eles não moravam ali. Eu me 

identifiquei e solicitei o endereço ou telefone de N.. Ele, de forma bem grosseira, falou que 

não sabia onde eles moravam. Depois de dois dias, fiz nova tentativa pelo telefone, 

imaginando que outro parente poderia me fornecer as indicações do endereço da adolescente. 

Dessa vez, quem atendeu a ligação foi o companheiro de N., Jr., que referiu me reconhecer 

após eu me identificar. Ele havia acompanhado N. por diversas vezes ao serviço de pré-natal 

e de lá me conhecia de vista. Explicou que estavam morando na periferia de São Vicente 

(cidade da Baixada Santista) e que poderia me acompanhar até lá, pois o local era de difícil 

acesso para quem não conhecia a região. Disse que aquele telefone era da residência e 

serviço do seu pai, com quem ele estava trabalhando, numa oficina mecânica para 

automóveis. Pedi-lhe que avisasse à N. do encontro para a entrevista, marcando-o para o dia 

seguinte e aceitei a companhia do rapaz para me levar até lá. O acesso à casa de N. pareceu-

me bastante complicado. Tratava-se de uma zona de periferia situada em um bairro na parte 

continental de São Vicente, cidade cujas zonas mais desenvolvidas encontram-se numa ilha. 

Durante o caminho que fizemos com meu carro, Jr. conversou muito pouco. Falou sobre o 
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trânsito dos caminhões, da distância do local, dos acessos possíveis através de uma estrada 

de rodagem e por trem; comentou que pretendia mudar-se daquele local para uma outra 

cidade próxima e que foi ele quem construiu a casa em que estavam morando. Jr. parecia um 

pouco envergonhado pelo local onde estavam morando, "longe da civilização". Após quase 

uma hora de viagem chegamos a uma favela bastante pobre, sem calçamento e serviços de 

esgoto, com alta concentração de população e barracos. Essa região fora ocupada desde 

1990. O terreno pertencia ao Ministério da Agricultura, e estava em vias de ser transferido 

para a prefeitura local, para loteamento. As áreas eram todas invadidas, mas havia um 

comércio ilegal de venda de terrenos. Na década de 70, a multinacional francesa Rodhia S/A 

Indústrias Químicas, despejara, diretamente ou através de terceiros, resíduos tóxicos, 

deixando a área imprópria para moradia. Problemas de saúde dos moradores do local foram 

relacionados à contaminação dos lençóis freáticos. A água potável, para consumo e 

preparação de alimentos, passou então a ser recolhida pelos moradores, em dois reservatórios 

instalados no bairro, abastecidos pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo). O nome "Quarentenário" foi dado ao local porque, anos atrás, ali fora 

uma zona rural, destinada à quarentena de gado doente, que, após a morte, era enterrado em 

covas rasas, cobertas com areia. A região era tida como violenta e algumas vezes 

denominada como "desova de cadáveres", frutos da criminalidade local e da Baixada 

Santista. Nessa região do "Quarentenário", estava a casa de N., uma construção de alvenaria 

em forma de um quadrado, coberta com folhas de zinco. Havia uma única porta na frente 

dando para o espaço interno que incluía dois ambientes, separados apenas por uma  cortina, 

no espaço de uma porta. O ambiente da entrada, com piso de cimento (coberto com um 

tapete do tipo utilizado para forração de carpete), parecia funcionar como sala, quarto e 

cozinha, apesar de não incluir pia ou tanque. Ali estavam: uma cama de solteiro arrumada 

com colcha, um berço todo decorado com bichinhos de pelúcia e roupas de cama (novas e 

coloridas), um guarda-roupa integrado a uma estante (com televisão portátil, um pequeno 

aparelho de som, um ventilador e um violão), uma geladeira e um fogão (de aparência nova), 

um botijão de gás, uma máquina de lavar e uma estante aberta de módulos de metal gradeado 

com panelas, alguns mantimentos e muitos vasilhames plásticos de refrigerante 

(provavelmente utilizados para a coleta de água potável). Integrada ao móvel do berço, havia 

uma pequena cômoda com gavetas; sobre ela, de forma cuidadosa, estavam colocados 

produtos de higiene de bebês (talco, caixa de lenços umedecidos, escovinha de cabelo e 

pente), além de alguns brinquedos. Nesse quarto-sala-cozinha havia um pequeno vitrô, com 

grades de ferro. No outro ambiente havia uma pia, um vaso sanitário, um box com cortina 

plástica, um tanque e alguns baldes e bacias com roupas de molho. N. disse que ali era sua 

cozinha (talvez referindo-se à pia), seu banheiro e sua área, "tudo pequenininho". Os dois 
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únicos ambientes da casa estavam bem arrumados e limpos, mas o cheiro do local era 

desagradável,  provavelmente, porque bem ao lado da casa havia valas de esgoto abertas. 

Quando entrei, acompanhada de Jr., três meninas vieram junto e foram se sentando na cama. 

Jr. disse que eram suas sobrinhas. Na casa estava uma senhora com o bebê no colo; havia 

também um menino dormindo na cama. N. apareceu, saindo de trás da cortina que separava 

o outro ambiente. Cumprimentei-a e à senhora, que se apresentou como mãe de N., dizendo 

que já me vira no hospital. Ela também tinha traços indígenas. Falei-lhe do motivo da visita e 

ela permaneceu calada, apesar de que me parecia cordial e já soubesse o que eu fora fazer ali. 

Perguntei à N. onde poderíamos fazer a entrevista. Não havia cadeiras e a jovem indicou a 

cama, já repleta de crianças, para que nos sentássemos, pedindo às sobrinhas que se 

retirassem. Reparei que Jr. não estava mais ali. A senhora também saíra com o bebê tão 

silenciosa, que eu nem notara. Sentadas na cama, ficamos eu e N., enquanto o menino 

dormia, ali deitado. Falei que a entrevista daquele encontro teria uma duração menor porque 

eu havia chegado mais tarde do que previra, pela distância do local. Retomadas as instruções, 

iniciamos a entrevista, porém, houve problemas técnicos de gravação, impossibilitando que o 

registro mecânico fosse aproveitado. Segue-se o material referente às informações  da 

entrevista desse encontro. 

 

Registro de informações do primeiro encontro com N: 

 (não realizado mecanicamente) 

 Inicialmente, N. falou que não lembrava de ter marcado a entrevista comigo quando 

estava saindo, na alta do hospital. Disse que Jr. lhe avisara do meu telefonema. Comentou 

que, quando teve o bebê, pensara que moraria na casa da família do companheiro, local da 

referência do telefone, mas ocorreram problemas, e ela "achou melhor não ir". Deixei para 

pesquisar esse tema em outro momento porque estávamos muito no início do primeiro 

encontro. Após minhas instruções, N. começou seu discurso, comentando que sua vida tinha 

agora mais responsabilidade, que cuidava do bebê e que "fazia tudo sozinha". Falou algumas 

frases sobre esse tema e começou a manifestar sinais de ansiedade diante da situação de ser 

entrevistada. Perguntou-me sobre o que deveria falar já que só era aquilo que tinha para 

dizer. Ficava pronunciando algumas palavras, baixinho, de forma inaudível, como que 

treinando frases para serem gravadas. De forma entrecortada por esses "ensaios", comentava 

sobre suas atividades com o bebê, referindo-se a cuidados gerais como amamentação 

(exclusiva no peito), banho, troca e idas ao médico, e depois paralisava seu discurso, com 

evidente aumento de ansiedade. Após uma pausa maior, comentei que estava gostando de 

ouvi-la falar e retomei o aspecto da instrução, de que qualquer coisa sobre sua vida me 

interessava. Depois de um silêncio, disse: "então vou falar sobre lá ..sobre a Casa da 
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Gestante". Comentou que lá aprendera a cuidar do bebê, dar banho, trocar e fazer todas essas 

coisas para o bebê. Mais uma vez, ficou paralisada no discurso. Perguntei-lhe como estava 

sua vida, após a gravidez e o nascimento do bebê. N. falou que sua vida estava muito boa, 

com Jr. (o companheiro) e com a filha. Disse que nada mudara, estava "tudo certo". Falou 

que era muito ajudada por todos de sua família. Indaguei-a em que eles a ajudavam. Ela 

disse: "em tudo...eles me ajudam em tudo...meus irmãos, minha mãe ...em tudo". Antes, 

comentara, que "fazia tudo sozinha". Falou: "tá tudo igual ..tudo certo". Depois de um 

intervalo maior, como que finalizando seu relato, disse: "essa é minha vida". Quando 

perguntei sobre sua família, N. disse ser a caçula de nove filhos; tinha três irmãs mulheres, e 

cinco irmãos homens. Vários de seus irmãos moravam ali perto, mas três irmãos homens, os 

solteiros, estavam com o pai, no nordeste. N. nascera em uma cidade de Sergipe, vindo para 

Santos em dezembro de 1994 (havia dois anos e meio). Comentou que estava com 14 anos, 

quando veio do nordeste, acompanhando sua mãe, que visitava alguns filhos que aqui já 

estavam. Parece que as visitas da mãe costumavam demorar alguns meses. Nessa época, N. 

passara para a 5ª série da escola e estava de férias. Acabou ficando na casa de um irmão e 

quando quis se matricular, para estudar aqui, não conseguiu vaga. Empregou-se então numa 

padaria. Era seu primeiro emprego. Trabalhava no horário das quatro horas da tarde às 10 

horas da noite. Depois, passou a trabalhar das seis da manhã ao meio-dia, e então, após quase 

um ano, conseguiu vaga no período noturno, voltando a estudar. Mas não gostou da escola. 

Disse que havia muita bagunça e muito barulho. Tinha boas recordações da escola do 

nordeste, mas lá, ela repetira a 2ª e a 4ª séries, "porque não se dedicou". Depois de alguns 

meses freqüentando a 5ª série, na escola daqui, acabou saindo. Também largou o serviço, 

logo após ter sido registrada, depois de quase um ano de trabalho. O patrão dava-lhe ordens e 

ela "não gostava que ninguém mandasse nela". Conheceu Jr., na casa de um de seus irmãos. 

Ele era sobrinho de sua cunhada. "Ficamos juntos" e depois de um tempo, "ele pediu para a 

minha mãe para namorar comigo". A mãe, nessa época, estava para voltar ao nordeste, 

depois dessa estada na Baixada Santista, com os filhos, que durava mais de um ano. Voltou 

para Sergipe, tendo retornado próximo ao parto de N.. Atualmente, a mãe estava morando ali 

no bairro, planejando ficar mais alguns meses, enquanto esperava o parto de outra de suas 

filhas, grávida de seis meses, de um segundo bebê. N. disse que "um dia, tinha vontade de 

voltar para Estância (Sergipe)", para visitar o pai e os irmãos que lá ficaram. Disse que sentia 

saudades do pai e que sempre escrevia e telefonava para ele. Referiu boas lembranças da 

cidade de origem, comentando sobre brincadeiras e amigos. Disse: "lá é bom". Depois de N. 

ter citado numa frase a palavra "futuro", perguntei-lhe sobre seus planos e projetos. Ela disse 

que vivia só o presente e que não pensava no amanhã. Repetiu várias frases a esse respeito 

(de não pensar no futuro). Apontei-lhe que ela falara em futuro. Falou então que pensava no 
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futuro da filha, "como ficará...depois vai andar...se vai para a escola". Disse que queria tudo 

de bom para a filha e para si própria. Perguntei-lhe o que seria bom. Respondeu-me que bom 

seria não passar maiores dificuldades. N. morava ali com Jr., desde dezembro do ano 

anterior, quando estava com dois meses e meio de gravidez. Jr. começara a construir aquela 

casa, logo no início da gravidez (com um mês e meio). N. disse que foi maravilhoso ter tido 

o bebê. Perguntei-lhe o que especialmente tinha sido maravilhoso. Ela respondeu-me: "tudo". 

Estava amamentando a menina, exclusivamente no peito. Disse: "só dou peito". Perguntei-

lhe se planejava ter mais filhos. Falou que queria mais um, porém somente dai a cinco anos. 

Quando comentou que todas as irmãs eram casadas e que apenas três irmãos "ainda estavam 

esperando para ver se arrumavam casamento", perguntei-lhe se ela estava casada. Disse que 

"casada, casada, não", mas que  chamava Jr. de marido. Quando indaguei sobre sua vida 

sexual, N., enfaticamente, disse que estava "ótima". Falou: "nem eu, nem ele, temos do que 

reclamar". Sua primeira relação sexual ocorrera com Jr., dois meses após o início do namoro. 

Foram para um motel depois de decidirem "de comum acordo, ter a primeira relação sexual". 

Disse que essa primeira relação sexual foi muito boa e que depois ficou melhor. Não usava, 

na época, nenhum método contraceptivo. Indagada sobre o risco de gravidez, disse que 

pensava: "se ficasse...", como referindo-se a uma aceitação da possibilidade. Sondei sobre o 

uso atual de método contraceptivo e ela falou que pensava em usar "comprimido..que a 

médica vai passar na segunda consulta de depois do parto". Para minha surpresa (devida à 

fala anterior sobre uma vida sexual ótima), em seguida ela disse que não estava tendo 

relações sexuais, desde antes do bebê nascer. Quando finalizei a entrevista e tentei marcar 

novo encontro, N. pediu-me desculpas. Sondei o motivo dessa fala e ela respondeu-me: 

"desculpa ...por tudo". Agradeci-lhe a disponibilidade para a entrevista e perguntei-lhe o que 

ela tinha sentido sobre aquele encontro. Falou que achara difícil no começo, mas que depois 

melhorara. Ela me parecia mesmo bem mais receptiva, do que no início do encontro. N. 

falou  que eu poderia voltar em qualquer manhã ou num começo de tarde, porque ela só saía 

no final da tarde, para levar a sobrinha que cuidava, enquanto a mãe trabalhava. Combinei 

voltar dai a uma semana. A mãe da sobrinha era uma das irmãs de N., que morava no bairro. 

Saindo, encontrei a mãe de N. que estava na rua, com  o bebê no colo.  

 

Segundo encontro com N 

 Após uma semana, voltei ao local mas não encontrei ninguém na casa. Uma vizinha 

veio ao meu encontro, sondando-me sobre quem eu procurava. Perguntei-lhe por N. e ela 

comentou que, provavelmente, a jovem estava na casa da mãe, que era ali perto, mas que ela 

não sabia dizer onde. Como o local era repleto de ruelas sem calçamento e com muitos 

barracos, resolvi voltar em um outro dia, com medo de me perder, caso fosse procurá-la. Na 
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saída do bairro, observei o quanto havia de crianças, andando e brincando pelas ruas. Nos 

diversos bares que se espalhavam por ali, havia muitos homens, provavelmente 

desempregados, visto que era o começo da tarde de um dia de semana. Percebi-me insegura 

pela provável violência do local que, eu imaginava, era zona onde o tráfico de drogas 

acontecia freqüentemente. A maioria das mulheres que vi, estava próxima dos barracos, 

envolvidas em atividades de trabalho. Pude notar a presença de uma cabra, presa ao lado do 

terreno onde estava o barraco de N.. Também vi um cavalo montado a pelo, por um rapaz. 

Havia muitos cães espalhados pelo bairro. Depois de dois dias, telefonei para o serviço de 

Jr., pedindo-lhe que avisasse N. de uma próxima visita minha. Nessa data proposta, voltei à 

casa, depois de me perder até chegar ao local. Houve uma alteração de trânsito no acesso 

àquela região e todo caminho, com muitas ruas sem calçamento e favelas da região, me era 

desconhecido. Começava a chover, quando cheguei ao bairro. Notei montes de lixo em 

algumas "esquinas" de barracos. No terreno da frente da casa, encontrei dois gatos e algumas 

galinhas. N. estava sozinha com o bebê. Indicou-me a cama para sentar-nos, onde o bebê 

estava dormindo. Sentou-se também e falou que antes estava deitada, "tentando fazer a 

menina pegar no sono". A casa estava bem arrumada. Reparei que o vitrô ganhara uma 

cortina. Liguei o gravador após repetir sinteticamente as instruções. 

 

Registro do material gravado: 

(...) num tenho muita coisa pra falá.. 

(É a segunda entrevista com a N. ..ela está me falando ..que é melhor eu perguntar porque 

não tem muita coisa para falar (sorri) ..é isso N.?) 

É...é... 

(É isso?) 

Isso... 

(Então eu vou perguntar...vou perguntar sobre o parto...como é que foi o parto?) 

O parto...foi bom o parto...apesar de ser cesária, né...eu...sofri um pouquinho (sorri)...com as 

contrações....o neném já tava já pra nascer...aí ela tinha evacuado...aí os médicos preferiram 

fazer cesária....mas correu tudo bem......foi rápido também......depois eu fui pro 

quarto...quando acabô...às onze horas eu fui pro quarto e às três da manhã levaram 

ela....levaram ela do berçário...aí eu fiquei com ela lá.....só saí na quinta-feira....entrei na 

terça no hospital e saí na quinta.... 

(Era a primeira vez que você ficava internada num hospital, N.?) 

É...a primeira vez... 

(O que você achou de ficar num hospital?) 
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Horrível, né.....(sorri e depois suspira)...ai...uma sensação ruim...tá ali trancada sem poder 

fazer nada.....horrível tá no hospital...magina as pessoas que ficam dias e dias lá..... 

(E quem foi visitar você?) 

Ah...foi o Jr....a minha irmã...e minha cunhada foram me visitá....o Jr. ia tod...todo dia....na 

visita das duas horas e na das sete horas da noite.....ele ia.....quando eu ganhei ela na terça-

feira, na quarta-feira, oito horas ele foi lá....me vê............(sorri)...pergunta..... 

(Ela está falando bem baixinho para eu perguntar...você pode ficar à vontade...o que vier na 

sua cabeça...não faz mal que você não...não precisa ficar falando o tempo 

inteiro...entendeu?....porque há um gravador.....você acha esquisito?) 

(Sorri)...Acho, né... 

(Você acha que é por causa do gravador?) 

Não...acho que é por causa da fita que vai acabá... 

(Ah...você fica preocupada com a fita...tem bastante tempo a fita e se acabar...a gente 

troca...tem mais...) 

Tá bom... 

(...pode ficar à vontade...eu trouxe mais fitas...) 

Tá..... 

(Então...se você ficar um tempo sem falar...não está gastando fita...é assim mesmo, viu?) 

............Hum......... 

(Eu fiquei pensando...sobre algumas coisas daquelas que você me falou...eu fiquei com 

algumas dúvidas...com relação à época....que você...saiu....o bebê começa 

a...choramingar...está quase dormindo........N. acomoda o bebê............fica balançando o 

bebê....para ele voltar a dormir..................(aguardo a criança adormecer)...dormiu?) 

Dormiu... 

(O bebê está de luvas.....bem agasalhadinho.......podemos voltar?) 

Podemos... 

(Quando você me falou...sobre a saída da padaria...e a saída da escola...depois eu fiquei...na 

dúvida porque houve um problema com o gravador...então eu fiquei...tirando de cabeça...o 

que você tinha me falado....então...você já estava grávida quando você saiu da padaria, N.?) 

Não...eu saí da padaria em maio e fiquei grávida em agost...em setembro... 

(Mas você já tinha conhecido o Jr.?) 

Já...já tinha conhecido... 

(Já estavam namorando?) 

Já.... 

(E você saiu em que mês da escola?) 

Em junho... 
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(Em junho...então naquele semestre do ano passado você só freqüentou o...naquela época, o 

primeiro semestre?) 

Só o primeiro semestre.. 

(E já estava namorando o Jr....) 

Já.. 

(Então a saída da escola e da padaria não teve a ver com a gravidez?) 

Não... 

(Mas você acha que teve a ver com o namoro?) 

Também não.....eu saí...porque eu quis da escola....e da padaria...também porque num tava 

dando certo....num dava muito bem com o meu patrão, aí...eu (..) saí......... 

(E com a família do Jr...) 

A família do Jr....com a mãe dele...eu me dou super bem...agora com o pai, né...é que a gente 

somos meio...arranhados...é..... 

(Por que?) 

Ah...porque...da outra mulher que ele tem...porque ela fica enchendo a cabeça dele...contra 

mim, né...contra mim, contra o Jr....e contra a outra irmã dele...M....aí fica assim jogando um 

contra o outro..... 

(Você tinha falado...no início que...você tinha dado o telefone daquela residência...você 

pensava em morar lá?) 

Pensava sim... 

(Mas você já estava morando aqui?) 

Não. 

(Ah...não estava morando aqui..) 

Não. 

(Quando o bebê nasceu onde você estava morando?) 

Quando o bebê nasceu eu estava morando aqui.. 

(Então por que na saída da maternidade você me deu o telefone de lá?...você estava 

pensando na saída da maternidade em ir para lá?) 

Não....eu dei o telefone de lá porque o Jr. mor...trabalha lá passa o dia todo lá, né...e o 

telefone daqui, seria difícil me encontrar...eu dei o telefone de lá e qualquer coisa tu ligava 

pra lá...pra falá com ele... 

(Entendi...) 

Entendeu?... 

(Então assim...quando foi que você pensou em morar lá?) 

Bem...num fui eu que pensei em morá lá...foi o Jr. que deu essa sugestão pra gente ir pra lá, 

né.... 
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(Antes de começar a construir aqui?) 

Antes de começá...muito antes de começá a construí aqui....o Jr. falô até com o pai dele...a 

mãe dele aceitô...tudo bom...tudo bem...mas o pai dele, não...num aceitô não.... 

(Na época ele morava com quem?) 

Com os pais... 

(E o pai tem uma outra mulher que não mora lá?) 

Tem uma outra mulher com mais três filhos...tem outra mulher... 

(Tem uma outra casa...uma outra família?) 

É. 

(Mas...) 

Que mora aqui na outra rua... 

(Ah...que mora aqui perto?) 

Mora aqui perto.....aí a...essa outra mulher ficou enchendo a cabeça dele, né...aí foi quando 

ele falou que não...que num queria...que não aceitava...não....aí o Jr. já tinha comprado aqui 

esse terreno...aí começô a construí...aí a gente viemos pra cá... 

(Entendi...) 

Até hoje nós estamos aqui....aí, quando eu fiquei grávida...eu já estava grávida já...mas só 

que...o pai dele não sabia...foi quando ele falô...pro pai....aí o pai dele queria que eu 

abortasse...a mulh...a outra mulher do pai dele também...queria que ele me deixasse 

grávida...saísse fora...aí ele não aceitou...aí foi quando o pai dele ficou com raiva de mim...e 

com raiva da irmã dele porque ela deu força pra gente ficar juntos, né...até hoje não me dou 

bem com ele.....aí ele num fala comigo eu também num falo com ele...... 

(E com a mãe do Jr.?) 

Com a mãe do Jr....eu me dou super bem com a mãe dele....acho que ela não tem nada a ver 

com isso, com a minha briga com o pai dele, né...ela nun...nunca falou nada pra mim...nunca 

me tratou mal.....sempre esteve do nosso lado... 

(Você a visita ou ela visita você...) 

Eu a visito...ela vem aqui... 

(..por conta do bebê?) 

Ontem ela veio aqui.....sempre a gente tâmo se vendo...o pai dele também...a gente sempre se 

vê...a gente...num se dá muito bem....ele veio vê a neném, ontem...desde de quando ela 

nasceu, o pai dele veio vê ela ontem.... 

(Conheceu ontem?) 

Conheceu ontem... 

(E como foi ?) 
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Ah...foi tão rápido...ele chegô aqui...ela tava mamando, né...ele chegô até a porta olhou e 

voltou.....(sorri)... 

(Como?) 

Ele chegou até a porta...eu tava aqui sentada, dando mamá pra ela...olhou a neném dali 

mesmo onde tava e voltou....foi pra casa... 

(Nem chegou a entrar na casa?) 

Num chegou nem a entrar.......a mãe dele sempre insistia pra ele vim vê...num sei porque que 

ele veio... 

(E ela estava aqui?) 

Ela estava aqui....tava na casa da mãe dela...que mora ali também... 

(Então tem várias pessoas da família por aqui?) 

Tem...tem muitas famílias.....pessoas da família aqui.......... 

(Você esperava uma menina?) 

...Eu esperava uma...uma menina, né....eu queria uma menina....aí...veio uma menina 

(sorri).... 

(Já chegou a voltar lá no hospital para fazer a consulta de revisão do parto?) 

Já...já voltei duas vezes...lá no hospital...agora a doutora V. me deu alta...já....eu fui uma 

semana depois do parto...e fui...quinta-feira, no dia trinta e um... 

(E ela passou algum método contraceptivo...orientou você?) 

Passô. 

(O quê?) 

Passô um anticoncepcional pra...a amamentação...pra quem tá amamentando... 

(E você já está usando?) 

Já. 

(Já voltou a ter relação sexual?) 

Já voltei, mas...a doutora V. falou que tem que usá o remédio...durante vinte a vinte e cinco 

dias...mas tem que ter relações com camisinha.....pro remédio podê fazê efeito...(faz barulho 

com a garganta) 

(E vocês usaram camisinha?) 

Usamos... 

(Você já tinha tido alguma relação sexual com camisinha?) 

Não... 

(O quê você achou?) 

Hum....ah...tem diferença, né... 

(Tem ou não?) 

Pequena diferença, né....mas (...) ..tudo bem... 
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(Você fez uma expressão de quem não gostou...por isso que eu estou perguntando...) 

....É..... 

(Deixa eu ver como está a fita...... (fiz uma interrupção na gravação)) 

...Encontrei com ela quinta-feira.... 

(Enquanto eu verificava como está a fita no gravador...a N. comentou que eu também estava 

fazendo a entrevista com uma outra adolescente que ela havia encontrado lá no programa do 

pré-natal....é isso?) 

É..........pergunta Nancy...assim eu num sei falá (sorri).. 

(N. volta a me pedir...que eu pergunte...porque assim ela não sabe falar..) 

(Sorri)..... 

(Eu tenho perguntado as coisas...não tenho?) 

Tem... 

(Então...é assim mesmo...eu estou gostando bastante...tudo que você está me falando...está 

me interessando bastante...tudo isso me interessa...está bem?) 

Tá bem.... 

(Eu vou interromper essa...segunda entrevista do segundo encontro com N....voltando daqui 

a dois dias...se possível...para o último encontro nosso...porque como choveu bastante...e 

aqui na região...eu tenho um pouco de medo das ruas...de alagar...você acha perigoso?) 

É...aqui quando alaga o carro atola e num passa de jeito nenhum... 

(É...estou preocupada com isso...de atolar o carro...então por isso que estou achando até 

mais...prudente...eu já encerrar aqui...e no terceiro encontro a gente pode completar esse 

tempo que ficou faltando da entrevista de hoje....para você como é que está isso?) 

Tudo bem.     

   

 Eu estava preocupada com possibilidade de voltar a chover muito, já que o céu 

escurecera. Ao me acompanhar à saída, N. comentou que o bebê havia tomado vacina BCG e 

que estava "enjoadinha...não deixa ninguém dormir à noite". Nas despedidas, falou: 

"obrigada, viu". 

 

Terceiro encontro com N 

 Voltei à casa de N., após dois dias. Meu acesso não foi possível com automóvel 

porque as ruas de terra e areia estavam alagadas pela chuva daquela manhã e dos dias 

anteriores. Quando cheguei, não chovia. Encontrei N. estendendo roupas no fio de varal da 

frente da casa. Ali brincavam duas crianças, que me pareceram dois daqueles sobrinhos do 

primeiro encontro. A mãe de N. estava sentada na soleira da porta, fumando. Para passar 

pelo terreno e alcançar a porta, precisei equilibrar-me em uma estreita madeira, colocada no 
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chão para evitar que os pés atolassem no lamaçal. Após os cumprimentos, a mãe de N. 

levantou-se e disse que estava indo para a casa da outra filha. Combinou com N. para ela 

também ir até lá, mais tarde, e saiu com as crianças que estavam brincando. O bebê dormia 

no berço. A menina parecia bem cuidada; suas roupas, o lençol e o cobertor estavam limpos 

e com boa aparência. N. comentou que sempre que eu ia lá, o bebê estava dormindo. A casa 

estava organizada e com aparência de cuidada, mas o cheiro do local estava muito 

desagradável, por causa das chuvas que caíam naquela região sem serviço de esgotos. 

Sentamo-nos na cama e começamos a entrevista. 

 

Registro do material gravado: 

(É o terceiro encontro com N.....o bebê, a A.B., está dormindo...nós estamos sentadas aqui na 

cama e a N. já me falou que era melhor eu perguntar...também nessa entrevista....bom...eu 

vou fazer uma pergunta que...não é bem uma pergunta...é um tema que eu gostaria que você 

falasse...um assunto...gostaria que você me falasse como era...o que você lembra...o que aos 

poucos você pode ir lembrando...sobre sua vida lá em Sergipe...lá em Estância...antes dos 

quatorze anos...quando você veio para cá...como que era?...como era a vida lá?...como foi 

sua infância?) 

Ah...minha infância....eu nem lembro muito dela....ah...eu morava com meus pais...com 

meus...oito irmãos.....eu sou a mais nova.....ah...eu saía muito...saía...comecei a estu...aí eu 

fui estudá...daí...arrumei muitas colegas...fiz muitas amizades...eu saía pros trio-elétricos 

(sorri)...saía pra...as noites, assim...eu saía...lá...no bairro que eu moro, tem uma 

pracinha...todos os dias eu ia pra lá...meus irmãos sempre saíam comigo...eu ia pras 

praias...ah.... 

(É uma cidade de praia?) 

É uma cidade de praia...é...fica perto de Aracaju que é a capital.....viajei muito também... 

(Para onde?) 

Ah...eu fui...fui pra Salgado...cidade do interior lá...Salgado...Buquim...aí São Cris...São 

Cristóvão....todos os anos eu ia pra São Cristóvão com a minha irmã.........hum............. 

(Acha que é só?) 

É..... 

(Com que idade você entrou na escola?) 

Entrei na escola com cinco anos. 

(Com cinco...) 

É...quando meus irmãos iam pra escola, eu ia atrás....minha mãe que fala......(.)........ 

(A primeira vez que você menstruou...com que idade foi?) 

Com doze anos... 
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(Com doze...foi lá?) 

Foi lá... 

(Como que era isso lá?...você já sabia como que era a menstruação?) 

Não...eu não sabia, né...levei mó susto também... 

(Alguém já tinha explicado alguma coisa para você?) 

Ah sim...minha irmã...me explicava bem pouca coisa.....aí (...)... 

(Como é que foi?) 

Ah....eu senti antes de ir pra escola...eu tava...eu ia tomá banho pra ir pra escola...aí eu vi...aí 

eu levei um susto, né...comecei a gritá...comecei a chorá...aí minha vizinha falou pra mim 

que era normal.....daí eu...(.) num teve mais nada (sorri)....me menstruando... 

(Com qual das irmãs você se dava melhor?) 

Com a Na. ... 

(Quanto tempo ela é mais velha que você?) 

..........Oito anos. 

(É uma das mais velhas?) 

É. 

(E com as outras suas irmãs...como vocês se dão?) 

Ah...me...se dava...se me dava bem com todas, né...mas com a minha irmã é que eu mais 

conversava ...era ela...tem duas filhas........a mais velha tem...trinta...trinta e oito anos...a 

minha irmã mais velha...e ela casô...cedo...ela não mo... 

(Uma moça passa pela porta e comenta algo com N.) (..) 

Ela não foi criada com a minha irmã...com a minha mãe... 

(A moça continua falando) (...) 

(Boa tarde...) 

(N. responde para a moça) Ela saiu agora.....foi por aqui pelo (.).. 

(...) 

Já vai é?....(....)... 

(Quem é essa moça?) 

É a M...minha cunhada... 

(Ah ...é essa?) 

A irmã do Jr... 

(Ah...é a irmã do Jr...) 

É a irmã do Jr.. 

(Também mora por aqui?) 

É a que mora aqui...mora ali na outra...na outra rua.......ela tem quatro filhos........ 

(Que idade ela tem?) 
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Vinte e cinco anos....vinte e cinco, né...M. (chamando-a)? 

(..) 

É vinte e cinco que tu tem? 

(É.) 

Vinte e cinco (sorri).... 

(Você estava falando que tinha uma irmã de trinta e nove anos (.)...) 

É.. 

(..mas que não foi criada com a sua mãe?) 

Não foi criada com a minha mãe, ela...porque...foi criada com outra mulher....e aí....a minha 

mãe...ela viajô...era muito nova quando teve ela...tinha...dezesseis anos....aí deixou ela com a 

minha avó....aí foi trabalhá em outra cidade, né...aí minha vó deu ela pra essa moça 

criá....aí...depois quando minha mãe voltou...ela já tava com essa senhora....aí...minha mãe 

deixou ela com ela...que ela tinha outro filho...teve outro filho...tamb...foi um homem...foi 

meu irmão............aí minha irmã casô...ficô morando com essa senhora...aí ela depois 

casô...mas elas sempre se viram....tá muito bem ela (.).... 

(Esses nove filhos que sua mãe teve são de companheiros...de maridos diferentes ou todos 

são filhos do seu pai?) 

Não...são dois de maridos diferente...e sete do meu pai... 

(Os dois mais velhos...) 

Han.... 

(..são de pais diferentes...) 

São de pais diferentes... 

(..então ela teve três companheiros?) 

Foi... 

(Você falou que ela era muito nova quando teve a sua irmã mais velha...com dezesseis 

anos...você se acha muito nova para ter tido a A.B.?) 

Me acho... 

(Acha?....você passou a se achar nova depois que teve...depois que engravidou...ou antes 

você já achava isso?) 

Antes eu achava......... 

(Mas...quando você achava isso, você tinha a intenção de ter mais tarde...um bebê...deixar 

para ter bebê um pouco mais tarde?) 

Tinha,  sim ....tinha a intenção de ter mais tarde...mas aí...aconteceu... 

(É...porque você falou assim para mim...que se você ficasse, tudo bem...isso você me falou 

na primeira vez....era assim?) 

É.......... 
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(Então...e com os irmãos...o que você tem para me contar?) 

Os meus irmãos?...ah...eu tenho me (.) super bem.....eles num se metem em minha vida...isso 

que importa...pra mim..... 

(E com o pai, N.?) 

Com meu pai? 

(É...o que você conta dele?...como ele é?) 

Como ele é?....ah....ele se separô da minha mãe...eu tinha onze anos....quando eles se 

separaram....ah...mas pra mim...ele continua sendo o mesmo...nunca mudou nada na minha 

relação com ele... 

(Então quando você veio para cá com quatorze anos...você estava morando com a mãe e com 

quem mais...lá em Sergipe?) 

Com a minha mãe...e com os meus seis irmãos... 

(Você falou que agora ele está lá com os três irmãos solteiros?) 

É... 

(Então alguns ficaram morando com ele...depois disso?) 

Não...todos ficaram com a minha mãe...aí ele...foi morá com a minha tia.....depois...que eu 

vim com a minha mãe.... 

(Que tia?) 

Com a minha tia Ni.... 

(É irmã dele ou...) 

Irmã dele. 

(Irmã dele...) 

Ah...aí ele...quando eu vim...pra cá com minha mãe...ele ficô lá com...mais cinco irmãos....aí 

veio um agora...ficaram quatro com ele...ele voltô pra casa.... 

(Qual casa?) 

Pra minha casa....pra casa da minha mãe, né (sorri)....onde nós morávamos...agora ele tá 

lá...com meus quatro irmãos... 

(Eu pensei que eram três que tinham ficado com ele...são quatro?) 

São três...filhos dele...e um que não é... 

(É filho de quem?) 

É filho do outro (..) ...do...de outro.... 

(Companheiro da sua mãe?) 

Companheiro da minha mãe... 

(Então assim...sua mãe...além desses filhos que ela teve com ele.....ela teve quantos filhos 

com ele?) 

Sete. 
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(Sete...ela teve mais dois com outro...) 

Mais dois com outro. 

(Só esses nove?) 

Só. 

(Entendi...então quando você falou que ele estava com três irmãos seus, eram três irmãos por 

parte...) 

Dele. 

(Dele....mas ele também está com mais um...) 

Está com mais um... 

(E quando eles se separaram, sua mãe ficou nessa casa que você foi criada?) 

Ficou... 

(E ele foi para casa de uma irmã...) 

É. 

(Você imagina...mais ou menos....você sabe, você acha, qual foi o principal motivo da 

separação?) 

Num sei...o que foi o principal motivo dessa...separação... 

(Ele tinha algum problema de bebida...ou ela tinha algum problema...) 

Não... 

(Brigavam muito?) 

Também não.....que eu lembre, não... 

(Com você...como é que ele tratava você?) 

Como que ele me tratava?...ah...eu sempre fui o...salgadinho dele, né...sou a mais nova....era 

assim...tudo era pra mim....depois que eles se separaram, que ele foi morá na casa da minha 

tia...também...continuô assim...num mudô nada.....na ação dele com os filhos... 

(De quem você acha (.) que tinha assim mais medo quando era pequena...do pai ou da 

mãe?....algum dos dois batia?) 

Nenhum dos dois batia....meu pai nunca me bateu...minha mãe batia assim...quando era 

necessário, né......eu nunca tive medo.... 

(Algum irmão era mais assim, bravo, de bater?) 

Ah...um irmão meu, né...ele gostava de...de me batê....mas minha mãe nunca deixô (sorri)... 

(A mãe protegia?) 

É...minha mãe protegia... 

(Mas você imagina...qual seria o motivo dessa separação...quando você tinha onze anos?) 

Num imagino... 

(Você não pergunta?) 

Também num pergunto.... 
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(Nem ela fala?) 

Nem ela fala... 

(E os irmãos...o que acham disso?) 

Os irmãos...ah ..logo no começo, né...era mó....era um......uma coisa....que nunca poderia 

acontecer, né...mas...aconteceu...acostumô....agora tá tudo bem... 

(Nenhum dos dois tornou a se unir a nenhum outro companheiro ou companheira?) 

Não..... 

(Bom...você ficou com a sua mãe e alguns irmãos e ele foi pra casa da irmã....depois de uns 

anos você veio para cá, porque a sua mãe já tinha filhos aqui, que veio visitar....é isso?) 

É... 

(A sua mãe chegou a voltar para lá...) 

Voltou. 

(Isso...e agora retornou...) 

De novo pra cá.... 

(por conta da sua irmã estar grávida...não é isso?) 

É..... 

(E agora nesse retorno que ele voltou para casa...onde vocês moravam?) 

Agora...depois disso que ela veio? 

(É) 

Não...antes...antes dela ir pra lá, ele já tava...quando ela chegô lá....ele estava dentro de 

casa... 

(Ela ficou aqui muitos meses?) 

Ficou aqui um ano e...seis meses... 

(Um ano e seis meses...) 

Han...han (concordando).... 

(O seu pai trabalha ou trabalhava com o quê?) 

Ah...meu pai trabalhava na fábrica de tecido...tecelagem....ele saiu...depois começô a 

pescá...ele tinha um barco...aí pescava....acho que até hoje ele pesca.... 

(Seus irmãos trabalham com o quê?) 

Meus irmãos?...um...trabalha.....um irmão....um faz magistério....os outros eu não lembro o 

que faz..... 

(Ele estuda magistério?) 

É...ele estuda magistério... 

(E a sua mãe...aqui ou lá...tinha algum trabalho além do trabalho da casa?) 

Ah...a minha mãe vendia algumas coisas, né...(.)..assim...peixe...que a minha mãe vendia 

peixe.... 
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(Bom....e aí a sua mãe voltou depois de um ano e meio e ele estava na casa..) 

Ele estava em casa... 

(E aí ela foi para onde?) 

Ah...ela ficô lá...depois ela foi pra casa da minha cunhada... 

(E agora ela vai voltar para onde?) 

Ah...ela vai voltá pra casa, né... 

(Dela?) 

Dela. 

(E ele vai ficar onde?) 

Ele vai tê que saí.... 

(Você acha que eles se dão como...os dois...atualmente?) 

Ah...eles num se falam....eles se falam assim...se for num causo...de muita precisão...precisá 

mesmo...aí ele....chegam a ...falarem....do contrário.... 

(Você sabe como ele reagiu à notícia de quando você ficou grávida...quando você teve 

bebê....você teve notícias de como ...o que que ele achou disso?) 

Não....eu falei com ele, né...escrevi uma carta pra ele falando...mas ele num me respostô... 

(Não?....e no telefone?) 

Telefone....ele fica sempre calado...  

(É?) 

É difícil...ele falá alguma coisa...... 

(É você quem liga ou é ele?) 

Eu. 

(E é você quem escreve?) 

Han...han (concordando)..........ele sabe de...ele...a gente sabe de notícias dele porque meu 

irmão escreve, né...de lá, falando...mas pra ele escrevê...nem telefoná...ele num faz 

isso........o jeito dele, né...(fala com voz um pouco trêmula)........ 

(Você tem alguma religião?) 

Não. 

(A sua mãe tem?) 

Também não... 

(E seu pai?) 

.....Não. 

(Não freqüenta  (.)?) 

Não...a gente não freqüenta nenhuma................. 

(O que  mais que você poderia me falar?) 

.........O quê que eu poderia te falá?...é melhor cê perguntá (sorri)... 
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(É melhor eu perguntar...) 

.......É..... 

(Você acha que a gente já falou de bastante coisa?) 

Ah...já falou de tudo, né.........cê perguntando fica melhor....pra mim respondê porque se eu 

falá assim....dá um branco em minha cabeça (sorri)..... 

(Você está se sentindo como...agora...como mãe?) 

Ah...eu tô super feliz, né.....num tem como....num tem como a gente...falá o que a gente 

sente....acho que eu...não consigo falar...... 

(São muitas coisas boas?) 

Muitas...coisas boas.... 

(E o que é  difícil?) 

O quê é difícil?......em relação a que...ao bebê? 

(Pode ser...o que é difícil em ter um bebê?) 

..... 

(O que foi ou está sendo difícil?) 

Ah....num tá sendo nada difícil, né....deixa eu vê....pra mim...num tem nada difícil...... 

(E está boa a vida (.)?) 

Tá boa a minha vida............... 

(Bom...eu acho que a gente já falou...bastante coisa nos três encontros, né...) 

...... 

(Então eu agradeço....o que você achou de ter participado?) 

Ah...eu gostei...gostei... 

(Então muito obrigada..) 

Foi bom... 

    

 Logo após o término da gravação, o bebê acordou. N. tirou a menina do berço e 

começou a dar de mamar. Notei que na porta da geladeira, fixada com um ímã, estava uma 

cartela de pílulas anticoncepcionais e comentei com N.. Ela falou que as pílulas estavam ali 

para que ela não se esquecesse de tomá-las.   
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   Entrevista nº 5 - A 

 

 A. tinha 15 anos, quando realizamos as entrevistas. No pré-natal do PAIAG, 

compareceu a oito consultas médicas e pouco freqüentou o grupo de adolescentes. A. fora 

encaminhada por um Projeto da Secretaria de Ação Comunitária, da Prefeitura Municipal de 

Santos, chamado "Meninas de Santos", que atendia meninas e moças prostitutas, ou em 

situação de risco de prostituição. Convidei A. para participar da pesquisa quando a encontrei 

no hospital, na sua primeira consulta de pós-parto. No primeiro encontro da entrevista, sua 

filha B., um bebê de pele e olhos claros, nascido de parto normal, estava para completar dois 

meses. A. era mulata clara, de aparência magra, delicada e um pouco infantil. 

 

data de nascimento da adolescente: 08/08/1981 

data de nascimento do bebê:           04/06/1997   

datas das entrevistas:28/07/1997 

                                  01/08/1997 

                                  04/08/1997 

  

Primeiro encontro com A 

 Fui ao endereço que A. me deixara para marcar a primeira entrevista já que eu não 

tinha nenhuma referência de telefone. A. me recebeu com seu bebê ao colo; abrindo uma 

grande e pesada porta de um velho casarão, parecia surpresa e bem alegre com minha visita. 

Convidou-me para entrar mas, ali na porta mesmo, eu retomei o contrato da pesquisa; 

combinamos então um horário para um primeiro encontro. O bairro, onde estava a 

residência, era de uma região próxima ao cais do porto, zona de armazéns e de prostituição. 

Quando voltei para a entrevista, no dia e horário combinados, fui atendida por uma mulher 

que disse ser vizinha de A.; ela falou que a jovem tinha saído com a mãe e com o bebê. 

Deixei um bilhete marcando um outro dia para retornar. Voltei à casa de A., depois de três 

dias e, dessa vez, foi ela quem me atendeu. Entramos por um corredor da casa muito antiga, 

que ladeava três moradias, possivelmente, subdivisões que o imóvel recebera. Fui seguindo 

A. que, enquanto me conduzia aos fundos, foi me falando que registrara o bebê no dia em 

que eu ali estivera e que acabou demorando mais do que previra. Disse também que levara o 

bebê ao médico, naquela manhã, mas que não fora atendida pois havia onze pessoas 

esperando na sua frente. Falou que voltaria ao médico, no dia seguinte. Passando por um 

pequeno quintal, antes da casa, onde havia vários baldes plásticos com plantas, encontramos 

um gato de raça siamesa. A. comentou que seu bebê tinha "saído com olhos iguais a essa 

.....só pode ser". Chegamos a uma casa baixa, de fundos, que me pareceu bem limpa e 
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cuidada. A. foi entrando, passando por um ambiente, de chão de cimento vermelho, que 

agregava uma cozinha (com geladeira, fogão, armários e uma pequena mesa com cadeiras) e 

uma área com  tanque de lavar roupas e pia. Tudo apresentava boa organização e limpeza. 

Esse ambiente dava para dois quartos, um com porta e outro limitado por uma cortina. Ela 

entrou no quarto que tinha a porta na qual estava pregado um papel forrado com plástico, 

com dizeres intitulados "Salmo XIX". O quarto, de chão de cerâmica, tinha uma pequena 

janela cortinada que dava para o quintalzinho da entrada. Havia uma cama de casal e uma de 

solteiro (ambas com aparência de novas, com cabeceiras de tubos metálicos e arrumadas 

com colchas), um carrinho de bebê, um pequeno guarda-roupa, uma sapateira, uma estante 

(com duas televisões aparentemente novas, um aparelho de vídeo, enfeites, bonecas, vidros 

de perfume e álbuns de fotografias), um ventilador e um aparelho de som cujo móvel estava 

sendo usado como criado-mudo (com um abajur, uma pequena bíblia aberta e um santinho). 

Numa das paredes havia um crucifixo, enfeites de bichinhos e um certificado de curso de 

manicure, enquadrado. Também, num papel encapado com um plástico, estava uma oração 

intitulada "A cruz da vitória: oração milagrosa". O bebê estava dormindo na cama de 

solteiro. Ela disse para eu sentar e eu lhe perguntei onde. A. indicou a cama de casal dizendo 

"só tem aqui". Comentou que queria muito ter um sofazinho, além de um "berçinho para a 

nenê", mas que ali não cabia mais nada. Perguntou-me se o hospital em que eu trabalhava (e 

ela fizera o pré-natal) iria fechar, porque tinha ouvido falar sobre isso. Disse-lhe que ocorrera 

essa possibilidade mas que provavelmente o hospital continuaria a funcionar. Pedi para 

diminuir o som da televisão que estava ligada, dei as instruções e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

(Entrevista com a A. ...quinze anos....eu já dei as instruções para a A. ..que ela fale à vontade 

sobre sua vida.....o que quiser....) 

Ai...meu Deus...num sei o quê eu vô falá......quê que eu falo tia? (sorri)...ai tia...não sei o quê 

que eu falo......falá da minha vida....hum....ai tia fala alg...pergunta alguma coisa pra mim 

começá tia...senão assim...com a cabeça assim....pergunta tia... 

(Perguntar?) 

É...pergunta alguma coisa... 

(Então eu vou perguntar para você...como que é a sua vida?) 

Ah...a minha vida agora? 

(Pode ser agora...) 

Ah... 

(..como você...quando você quiser..) 



 441

Ah...minha vida é legal assim....ah...ai.....ai eu tô confusa, tia...não sei o quê que eu falo.....a 

minha vida....ah...minha vida é....vou pro médico...com a neném...limpo a casa....que 

mais?....dô banho no neném.......é.......ai tia....dô mamá pra ela..... 

(Você está dando de mamar?) 

Tô dando de mamá no peito...pra ela... 

(Só no peito?) 

Só no peito...de vez em quando ela tá... (..) com cólica, que eu dô um chazinho...assim de vez 

em quando....é........que mais.......ah...não sei...tia.....pergunta outra coisa.... 

(Perguntar outra coisa?) 

É....assim...é...não assim....a sua vida....senão eu não sei o que eu vô falá.... 

(É difícil..) 

É difícil...tia 

(Então...vamos então contar...de uma outra forma?) 

Vamo... 

(Mudou alguma coisa do que antes de você ter engravidado?) 

Mudô... 

(Antes de você ter o bebê...mudou?) 

Mudô...mudô muito....e se mudô...antes, né...quando eu num tava...quando eu num tava 

grávida...assim era.....era mais moleca, sei lá...depois que eu fiquei grávida comecei a ficá 

mais adulta, sei lá...depois que eu ganhei o neném, mais ainda...depois....depois tem a 

responsabilidade...a gente....a gente tem...uma vida pra cuidá e tudo...se não...se a gente num 

cuidá...a neném como é que fica daí....ai tia...tô ficando sem graça (sorri)... 

(Sem graça?) 

Eu tô......que mais tia? 

(Você falou que antes de ter engravidado...de ter tido o bebê....como era?) 

Antes de...antes deu engravidá, eu era mais criança, assim...mais moleca.... depois....depois 

fui criando juízo...porque antes...ih....era moleca...saía pra tudo que era canto...depois que eu 

fiquei grávida, num....eu fiquei mais em casa...fiquei mais caseira...... 

(Quem é que mora aqui na casa?) 

Mora a minha mãe....a casa toda? ...ou aqui? 

(Aqui é sua casa?) 

É...aqui é minh...é...aqui é meu quarto porque aqui mora uma colega da minha mãe, né...com 

a...com o marido dela.... 

(Mas é dentro dessa casa ou não? é no outro espaço?) 

Não...é dentro dessa casa aqui...que é no quarto dela...a cozinha a gente divide... 

(Ah...vocês dividem a cozinha?) 
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É...divide a cozinha que...aqui é trezentos real, né....e...a minha mãe fica com cento e 

cinqüenta, e ela também com cento e cinqüenta, pra num ficá tão pesado porque ela 

morava...a gente morava aqui na frente....e daí ela...ela tava pagando duzentos e p.. duzentos 

real...e na minha...lá na casa da minha mãe...aí ela...minha mãe já tava pagando duzentos 

mas ia aumentá pra duzentos e cinqüenta...aí minha mãe achô que era melhor tá mudando 

pra cá .. 

(Quando vocês mudaram A.?) 

 Ah ..nós mudamo pra aqui há quase um ano já...tia.. 

(Então foi antes de você ficar grávida?) 

É...é...não...foi depois que...eu tava...acho que tava grávida de dois meses...não s....acho que 

tava grávida de dois meses, mais ou menos...quando a gente mudô...porque eu me lembro 

que o pai da neném tinha saído...tinha acabado de saí da FEBEM...aí....daí a gente mudamo 

até que ele ajudô a...a...a fazê a mudança e tudo....é faz uns sete meses...oito meses mais ou 

menos...(..) que eu tava.... 

(Estava com dois meses?) 

É...eu tava com dois meses de gravidez (...)....já tem um ano já...né, tia...que a neném já vai 

fazê dois...dois meses... 

(O bebê vai fazer dois meses?) 

É...a neném já vai fazê dois meses agora dia...quatro de agosto...e eu vô fazê aniversário dia 

oito de agosto tia... 

(Você vai fazer...) 

 Ah...é dezesseis anos... 

(Dezesseis anos?) 

Aí.....e a... parece que o pai da neném...dela...vai saí...tá pra saí já que...tem um...um...onde 

ele trabalhava...que ele...ele....ele trabalhava aqui na floricultura...aqui na Francisco Glicério 

(nome de floricultura), no Paquetá (nome de bairro)...ele...telefonô...telefonaram pra...pro Q. 

(apelido) pra falá pra mãe dele pra tá indo lá na FEBEM pra...pra buscá...pra assiná um 

termo de....termo de soltura...de liberdade...sei lá...agora eu num sei se ele vai saí quarta-feira 

de lá ou se vai primeiro no...no Forum e depois no...psicólogo...essas coisas e......daí ele falô, 

né...que aí agora eu tô pra telefoná pra lá pra vê se ele vai saí mesmo que ele não soube...o Q. 

não soube explicá direito q.. quê que é mesmo...se ele vai saí mesmo se...é só pra assiná lá 

o...pra pedí a liberdade dele, sabe...tem essas coisas também.... 

(O Q. quem é?) 

O Q. é o...o ex-patrão dele...ele é amigo nosso... 

(E o pai do bebê, está na FEBEM?) 

É...tá na FEBEM... 
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(Você falou que quando vocês mudaram ele tinha saído da FEBEM?) 

É...ele tinha acabado de saí...aí depois ele ficô...um mês...um mês e pouco...depois voltô de 

novo... 

(Por que ele voltou?) 

Porque ele pegô e ro...robô o carro do..do polícia que chama S. ...e num sabia... 

(Ele ia fazer o quê?) 

Ele num sabia que era o carro dele e...acabô indo depois de três dias ele foi...ele foi 

pego....por ele...o S. ..ele pegô e tava falando pra todo mundo...começô...a infernizá a vida de 

todo mundo...que....os menino...os moleque que passa droga aqui na Amador Bueno (nome 

de rua que concentra atividades de prostituição)...lá...lá pra lá...aí...daí ele tava fal...ele falô 

que....queria o...os documento, né...dele, né...porque dentro da agenda dele tinha....tinha os 

nomes lá que ele pega...que ele pegava dinheiro, né...pra podê deixá nas boca de tráfico, 

né...pra...pra trabalhá e tudo e....e ele tava com medo disso, né...ele só queria é...a agenda 

dele...aí depois a....foi ele e outro, né...aí a mulher do outro...ficô com medo que ele 

falô...que ele invadiu lá...a casa da...do outro moleque que robô...o outro moleque...e falô 

que...que pegasse que ela não falasse quem foi que...quem foi que robô...disse que ele falô 

assim que ia matá...quem tivesse roubado junto com o outro...e era o D....aí.... 

(Quem é o D.?) 

D. é o apelido do pai da neném (sorri)...aí ela pegô e....e falô que...falô onde que era a casa 

dele...aí falô...aí foram lá...pegaram lá, as coisas lá...aí ele foi preso...aí ele ficô......aí depois 

ele voltô pra FEBEM porque ele tava...ele ia trabalhá pra comunidade....aí....daí ele voltô de 

novo... 

(Ele tem que idade?) 

Ele tem quinze anos...vai fazê dezesseis agora ..dia trinta e um de agosto... 

(Você então, é alguns dias mais velha que ele?) 

É...alguns dias... 

(Então...quando você o conheceu?) 

Eu conheci ele muito pequena, tia...sempre gostei desse moleque....eu conheci ele acho que 

eu tinha uns dez anos...dez ...nove pra dez....eu morava aqui na General (referência de nome 

de rua que concentra atividades de prostituição)...depois logo em seguida que eu conheci 

ele...eu fui...pra aqui pra....pra Conselheiro (nome de avenida no mesmo bairro)..não...não é 

Conselheiro...uma rua depois da Conselheiro daqui pra lá...sabe a Constituição? (nome de 

rua do mesmo bairro, muito referida na cidade como zona de prostituição)...eu fui morá ali 

num apartamento, né...aí...daí lá ele freqüentava lá e tudo...aí eu fiquei com ele a primeira 

vez... 

(Com que idade?) 
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Acho que com...acho que eu tava com dez anos ainda...só dei assim um beijinho...assim 

só...ele era criança ainda...num tinha malícia ainda...aí...depois eu fui viajá pra casa da minha 

madrinha em Porto Alegre...aí lá eu fiquei um ano e...um ano e meio....não...num cheguei a 

ficá um ano e meio...eu ia completá um ano...que eu até estudei lá...aí eu me lembro que eu 

tava até na terceira série e aqui...eu fiquei....eu fiquei três anos, tia...na terceira série...porque 

eu ficava bolando aula...sabe...na maior zona...ia pelos embalos das amigas...acabava...aí eu 

fui...a minha madrinha...a  minha mãe me pegô...minha madrinha veio...aí quando ele 

voltô...ela me levô...eu comecei a estudá lá...aí lá eu fiquei de recuperação...só que minha 

mãe chegô de repente e me...falô assim: "a gente vai embora hoje"....ela chegô, no mesmo 

dia eu nem...nem conseguí dá tchau pra minha madrinha...porque minha madrinha tinha 

saído...porque eu tenho duas madrinha, né...que é uma de casa que me batizô em casa e a 

outra de igreja...aí a de casa...a de casa não tava...nenhuma das duas em casa...nem a de 

igreja nem a de casa...aí só tava só os filhos da...da...só os filhos da minha madrinha de 

casa...não de igreja...aí ..daí eu dei tchau...peguei as minhas mala e fui embora...aí num deu 

pra mim compl...num deu pra mim passá pra quarta série, né...aí eu fiz a terceira aqui de 

novo aí...daí eu fui (..)......ah tia, que eu tava falando mesmo?....no negócio do.... ah, do D. 

..aí depois eu voltei pra cá.... 

(Com que idade?) 

Voltei com onze...é voltei com...não....voltei quase fazendo doze....aí aqui eu fiz doze....aí eu 

já tava morando...aí depois, logo em seguida...eu ainda tava morando lá na Constituição...aí 

depois....depois de uns meses...uns dois meses...três meses...eu vim morá aqui....aí aqui...por 

coincidência....era a rua dele...que ele morava....aí eu até me lembro até hoje...tinha...aqui 

uma japonesa, aqui na esquina e....daí ele tava comendo um...Chokito (nome de marca de 

chocolate) até....aí eu...fui comprá pão...aí a...ele falô assim: "tu qué?".....eu falei 

assim...não...num quero...e vim embora...(..) mas eu não reconheci ele...sabe...que fazia 

muito tempo que eu não via ele....aí depois aqui começou...a gente brincava...depois...depois 

quando a gente foi...pegando mais amizade de novo...quando eu me lembrei quem era...quem 

era ele....aí depois...a gente foi indo...foi indo...brincava...nós dois ali na frente...tudo...um 

monte de criançada tinha aqui...tinha um monte de molecada...aí....daí depois foi indo...foi 

indo...a gente ficava...a gente começou a ficá...(.) namorá sabe....sem compromisso 

sério...aí...depois...a gente terminava...aí a gente discutia....aí depois a gente começâmo a 

namorá sério...depois eu fui morá com ele...aí depois eu peguei e...veio a gravidez da 

neném.... 

(Você foi morar com ele?) 

Fui morá com ele...de..quando eu tava namo...namorando com ele....uns...três meses....aí fica 

naquela coisa, sabe tia....eu ia lá na ca..casa dele...ficava...dois...três dias sem aparecer em 
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casa....aí depois foi aumentando esses dia...depois começou a ficá uma semana....uma 

semana e meia...aí de vez em quando eu dormia lá e minha mãe ficava preocupada...mas 

minha mãe sabia sabe...que eu tava aqui...por isso que ela não...nem...nem ligava....aí 

depois....depois a minha mãe pegô e chamô ele, né...falô assim: "se for pra você ficá...eu ficá 

preocupada sem sabê onde a A. tá e que....e...e que...com vocês se escondendo de mim, que 

num sei quê...é melhor vocês ir morá junto...tudo"...aí....daí eu fui morá lá com ele... 

(E quem morava lá...além dele?) 

Além dele morava só a mãe dele...só a família dele...a mãe e o pai....dele.. 

(Ele tem irmãos?) 

Tem....tem uma irmã...que agora tá com um filho com quase um ano e...outro fi...e ou...tem 

dois filho....tem um filho que parece que tem...vai fazê nove ano agora...e....um 

neném...que...vai fazê um...quase um ano já... 

(E ela estava morando lá também?) 

Não...ela ta...ela tava morando, naquela época ela tava morando na...no morro...que agora ela 

tá morando aqui na Conselheiro (..) (referência a nome de avenida).. 

(Então você ficou morando com ele e com os pais dele...) 

É... 

(E nessa época, você estava com que idade?) 

Eu tava cum....quatorze...quatorze. 

(A primeira relação sexual que você teve...foi com ele ou foi com outra pessoa?) 

Não...foi com meu padrasto.. (A. refere-se a um padrasto; durante entrevista de triagem no  

PAIAG, referiu ter tido vários padrastos) 

(Foi com seu padrasto....que idade você tinha?) 

Tinha oito anos... 

(Oito anos...e depois?) 

Aí depois....ih...até num lembro...de tanto que eu fiz já, tia....e depois...e ó...porque ele ficô 

me abusando de...dos oito ano até os onze....onze?...é...não....minto....dos oito até os dez....os 

dez...é...até os dez...foi aí até que a minha mãe se separô dele...aí eu fui morá...aí depois o 

meu padrinho faleceu...aí depois ele...depois a gente saímo de lá....viemo morá na 

Conselh...na Constituição (nome de rua).....aí....meu padrinho morreu aqui na...morreu aqui 

na General (referência a nome de rua)..que ele trabalhava de....há...ele trabalhava...assim 

de...balc...de balcão...de balconista sabe...mas de boate sabe?....e...ele morreu porque ele foi 

apartá uma briga porque a mulher tinha pegado...num sei se era pedra (crack), num sei...acho 

que naquela época num tinha muita pedra...que acho que tinha aquelas droga...cum os 

cara...aí os cara pe...aí os cara queria pegá o relógio dela...pra ela podê pagá a droga que ela 

num tinha dinheiro...aí...meu padrinho tava bêbado....e pegô e....foi apartá a briga...cum um 
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cabo de vassoura, tia (sorri)...aí os cara tava cum...cum...armado...aí (..) cinco tiro nele....aí 

ele conseguiu sobreviver...uma semana....mas só que...ele era muito gordo, sabe...ele era um 

alemão assim...alto assim...sabe...aí os olhos azuisinhos...cabelo loiro...e...e ele era muito 

gordo...e as balas...eles conseguiram tirá quatro balas só, sabe...e uma ficô...e a...bala andô...e 

perfurô o coração dele...aí ele morreu..... 

(Você estava com que idade?) 

Eu tava...naquela época...eu tava com nove anos... 

(Então...e esse padrinho...) 

É o de casa... 

(Ele era casado?...ele era companheiro da madrinha de casa?) 

 É...era...era...casado com a madrinha de casa... 

(Mas a madrinha de casa, morava em Porto Alegre?) 

Não...ela morava  já aqui...a gente morava...eu...meu padrasto...minha mãe...e o meu 

padrinho e a minha madrinha, né...que era uma casa grandona ..que nem aqui assim...só que 

num...ela num tinha casa assim de fundo...sabe...era uma casa do tamanho dessa daqui da 

(.)....aí...daí a gente tinha dois quarto, né...sala...cozinha...banheiro...tudo enorme, sabe...aí a 

minha madrinha foi morá com a...com a gente.....aí....daí...ela....a minha madrinha depois 

que...meu padrinho faleceu, né...minha madrinha...e continuô aqui, sabe...mas aí depois, ela 

só ficô aqui acho que uns dois ano...depois ela foi embora...pra Porto Alegre...e depois num 

voltô...aí ela foi...e depois voltô...aí no ano retrasado minha madrinha teve aqui...aí conheceu 

até o D. e tudo...até que ela falô assim que...ele era super parecido comigo sabe....aí ela tava 

até falando que...que eu sou adotada, né...e ele também é...aí ela falô assim que....quem sabe 

que a gente num era irmão...nós dois, né...eu falei assim: "não ..num pode ser irmão"...mas 

eu sou muito...muito parecido um com outro....aí...daí ela pegô e....e vol...aí ela...foi e depois 

num voltô mais...aí daí...eu acho que...no ano passado...num sei se foi no ano 

passado....aí...no começo do ano passado, eu fui pra lá...que a minha mãe...num 

queria...porque num queria...porque num queria eu cum...cum D....no começo assim...num 

queria porque num queria...que eu ficasse com ele...aí...daí depois eu voltei....quando a 

minha mãe foi perceber...aí eu já tava com mala e cuia aqui já de volta pra casa...porque lá 

eu num tinha conseguido colégio lá...e eu num conhecia nada lá pra Porto Alegre...aí minha 

madrinha achou melhor eu voltá, né...pra cá porque aqui tinha a minha matrícula aqui...no 

colégio...Cesário (referência a nome de escola pública)....que eu estudava lá no Cesário...aí 

depois eu voltei e depois num vol...num....num voltei mais...aí depois logo em 

seguida...minha madrinha teve aqui...a gente morava ainda lá...na (..) ..aí depois que a gente 

veio morá pra cá... 

(O padrinho sabia que o padrasto abusava sexualmente de você?) 



 447

Não...porque ele...ele fa...ele falava pra mim que...ele batia sempre na minha mãe, 

né....aí...ele falô....aí ele falava assim pra mim: "se você contá...eu te bato"...aí eu ficava com 

medo (..).... 

(E ele abusava de você muitas vezes?) 

Ah...sim ..quase todo dia, tia... 

(E a sua mãe sabia?) 

Não... 

(Que horas ele abusava?) 

Oh...ele começô a abusá de mim depois que...porque minha mãe...minha mãe ficô...porque 

minha mãe...desde nova, minha mãe sempre foi ligada à prostituição, né...aí...quando ela ficô 

com ele...é...ela largô....mas depois chegô um certo tempo...que ela voltô de novo...foi nesse 

certo tempo que a minha mãe voltô...que...ele começô a abusá de mim...porque...eu num 

morava aqui...eu morava em Santana do Sul...ficava na casa da minha tia...eu fiquei lá 

até...os...até os sete anos....aí depois quando eu vim pra cá...eu era boba...porque...lá...eles 

eram crente...lá num tinha televisão...num tinha rá...tinha rádio mas só deixava naquela rádio 

que...ficava....aquela coisa lá de crente...aleluia...que num sei quê...sabe...aquelas oração?...e 

lá eles num sabia do mundo...eu particularmente, num sabia porque...eu era criança...num 

sabia nada...nada...nada...nada do mundo....aí.....daí...acho que ele aproveitô essa inocência 

minha e abusô....aí depois cum...depois cum tempo...depois que a minha mãe separô 

dele...tudo...aí ele...aí ele foi...foi embora...e daí eu...falei pra minha madrinha, né...depois 

que eu fiquei sabendo que que era e que que ele fazia comigo e depois eu...depois demorô 

um tempo assim...eu ficava com vergonha, né...de falá...porque...de vez em quando minha 

madrinha perguntava, né...se eu era virgem...tudo...aí....daí a mi...eu falava ...eu sempre 

falava, né: "ah...eu sou...que num sei quê"...mas eu já sabia já que eu num era mais...aí 

eu...teve uma vez que eu cheguei e abri pra minha mãe...pra minha madrinha, né...aí minha 

madrinha foi falá pra minha mãe...depois assim, ela conversô com minha mãe....só que 

minha mãe, não...minha mãe acre...minha mãe pensa que....que...assim...porque eu num 

falei...que ela acha que eu...eu gostava, sabe....minha mãe num tem aquela....aquela...aquela 

coisa...minha mãe fala assim...que se eu num gostasse eu falava, sabe....mas eu tinha medo, 

né...de...de falá...e ele me batê...porque ele batia em mim e batia na minha 

mãe...quando...quando eu via que a minha mãe chegava bêbada, né...do...do...trabalho....aí 

ele batia em mim e na minha mãe....aí eu ficava com medo...mas num...num falava...depois 

de um tempo que eu falei...depois de grande, ela acha que ela fala que...achô que eu gostava 

mesmo...mas num é nada disso......que mais tia?  

(Dos oito aos doze ele abusou sexualmente de você, e parou de abusar quando eles se 

separaram?) 
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É ..foi... 

(Mas, por que eles se separaram?) 

Porque...porque...é ..ele...ele separô...porque minha m...porque a minha mãe ficô sabendo 

que...tinha uma...uma mu...uma puta que ficava aqui embaixo e minha mãe ficô sabendo que 

ele saía com ela...e também a minha mãe num...e também...a minha mãe...minha mãe ficô 

sab...tinha....uma....uma mulher da...daqui...que ela tinha uma casa, né...uma casa assim de 

prostuição...prostituição...e...ela era super legal...o nome dela era Ma., né...aí ela tem 

uma...ela tinha uma filha...a filha dela é...é um pouco...ela bebeu água do parto...aí ela ficô 

meia debilóide, sei lá...é debilóide que se fala, né tia...aí...daí ela...aí ela super...super 

criança...ela num cresceu...sabe...só cresceu no tamanho...porque a cabeça (..)...aí teve uma 

vez, que minha mãe pegô e falô...eu escutei ela falando...depois de muito tempo...aí eu fi...eu 

escutei ela...uma conversa dela...falando que tinha visto o...o...o meu pad...o japonês ..que 

era o meu padrasto que me abusô....que...que...viu ele fazen...fazendo ela chupá o pênis dele, 

né...aí eu fiquei pensando assim...fiquei pensando assim...pô...até com ela...ele abusô?...e 

agora ele tá com hi...tá com mais de sete filho, já...ele faz filho com as mulhé e se 

manda....só com a mu...só com a mulher dele...já foi até preso e tudo...ficô três meses 

preso...porque ele num pagava....a pensão dos filho...dos dois filho que ele tem...que ele era 

casado sabe?...e a mulher botô...a mulher dele botô no pau pra vê se recebia a pensão...ele 

teve que vendê o carro...teve que vendê um monte de coisa pra ele podê pagá a pensão... 

(Ele trabalhava?) 

Ele trabalhava de marceneiro...trabalha ainda...de marceneiro.. 

(Ele é japonês?) 

É...ele tem cabelo liso...liso...tem até foto dele...qué vê, tia...a foto dele? 

(Depois pode ser...para gente poder continuar a entrevista...) 

É...han...han (afirmando)...aí....daí ele...depois de um tempo agora fiquei sabendo que ele 

tava...tava cum......tava cum uma menina de quatorze anos parece que...ela já tá grávida 

já...sabe que é ir.. que é irmã duma ex-mulher dele...que é a me...que ele ficô cuma menina 

cuns...uns dezesseis anos e essa irmã dele...dela...tá com ele.. 

(Ele tem que idade?) 

Ah...ele deve ter agora uns quarenta....quarenta e dois...quarenta e três...por aí.... 

(Depois dele...você teve relação sexual com quem?) 

Ah...com o pai da neném....ah...e depois com outras pessoas...mas....acho que uns...eu acho 

que no máximo...no máximo quatro pessoa.... 

(Depois de estar grávida também?) 
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Depois de estar grávida, não...depois...depois de estar grávida...eu só transei acho que....com 

uma pessoa só, tia....foi cum o pai da...pa...pai da nenê...depois que ele...que ele voltô 

da...que ele voltô da FEBEM...aí depois que eu tive relação...depois num tive mais... 

(O bebê acordou...) 

Acordou meu bebê... 

(..e a A. colocou-a no colo..) 

(..)...remúnga ..remúnga...ãh?...remúnga sem-vegônha...sem-vegônha.....(bebê engasga) êt. 

..êta (...) (bebê começa a chorar)...ô filho num...num chola...num chola...num chola...num 

chola....ó lá a tia...lá...ó...a tia...ó a tia.....hum?....mama...mama...mama...mama...(...)..que 

mais, tia...cê qué sabê? 

(Você ficou mocinha com que idade?) 

Quando eu tinha uns...treze anos...na escola... 

(Han...han...) 

E o pior é que era uma coisa tia...acho que uns dois me...uns dois assim....uns quatro meses 

antes de eu menstruá...eu sempre tinha aquela preocupação...sabe aquela...sabe aquela coisa 

que parece que tava avis...alguma coisa assim na tua cabeça que...avisando...ai...cê vai 

ficá...cê vai...vai fi...vai ficá menstruada...cê vai ficá menstruada e sempre ficava com aquela 

preocupação...sabe tia?...de ir no banheiro...todo dia eu pedia pra tia...pra professora deixá eu 

ir no banheiro pra vê se eu tava menstruada....até que um dia...aí deu aquela coisa sabe...eu 

num tava nem com vontade de ir no banheiro....aí deu aquela coisa assim eu 

falei...num...num senti nada molhado, não....aí eu peguei e falei "tia...deixa eu ir no 

banheiro?"....aí a..ela falô: "vai"....aí quando eu fui eu tava menstruada...eu pensei que era 

uma coisa....é...assim na tua cabeça...sabe aquela coisa assim martelando na tua cabeça...vai 

ficá menstruada...vai ficá menstruada....aí todo dia assim...quatro meses mais ou menos eu 

fiquei assim...desse jeito...pensei que era uma coisa...aí eu cheguei em casa e falei: "L." (um 

apelido)...aí ela num tava em casa...eu falei (.): "L., fiquei menstruada...menstruei"... 

(Como você chama a mãe?) 

 L...eu num chamo ela de mãe... 

(L.?) 

L...L....é...porque o nome dela é A. L. de M. ...e lá...em po...lá em (..) onde eu fui criada 

de....um ano...acho que de...um ano...até...até sete anos...é..todo mundo chamava ela de 

Lê...só chamava a minha mã...a minha tia, de mãe...sabe...porque lá é todo mundo ..lá 

..quando ela chega lá ..todo mundo chama ela: “L...L...L.” ..aí é porque eu peguei aquele 

costume ..porque pra mim ela num é a minha mãe (sorri) (..) acho que ela num era minha 

mãe ... 

(Ela...adotou você?) 
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Adotô. 

(E por que (..) adotada por ela?) 

Bom...que eu sei que ela falô....que...que ela me pegô de...de...de...hospital, né...porque 

minha mãe disse que (..) minha mãe...ela conheceu o....quando ela trabalhava aqui 

embaixo...e que ela trabalhava aqui...e que ela deu também...cinco filhos...parece que no 

Paraná...(.) Paranal...sei lá...uma cidade de lá....e disse que a minha mãe falô que....ela foi 

num...num hospital...ela e a Su., que mora aqui do lado...e....e me deu...pra ela..... 

(Bom....daí ela adotou você...aqui em Santos?) 

É...foi aqui em Santos... 

((..) no seu registro ..) 

Tá...tá escrito o nome dela...o nome da minha mãe, não...só o nome da...da...da A.....da 

menina que...que... 

(Da L.?) 

É...da L... 

(Entendi....e aí ..você foi para o sul, com que idade?) 

Ai...tia...que idade eu num sei...mas acho que é poucos anos...por aí...que eu fui bem 

pequenininha.... 

(E aí outra família tomou conta de você lá?) 

É...que foi a...G...que é a irmã dela... 

(A irmã dela...) 

É. 

(E ela visitava você?) 

Visitava uma vez...uma vez por ano...duas vezes por ano... 

(E por que aos sete anos você volta para a casa dela?) 

Ai...eu num...ai eu num...sei porque....acho que minha mãe..oh filha ..já já cê canta...oh 

bocuda... 

(A. começa a dar de mamar para o bebê..) 

Aí....daí eu num (....)...ah...acho que ela queria que eu estudasse aqui...porque aqui tinha 

mais...tinha...lá...só tinha um colégio...só...naquela época....e....lá também eu tava aprontando 

também...já desde pequenininha já aprontava já. tia (sorri)... 

(O quê que você aprontava?) 

Ah...ih ..brigava cum uns moleque...era maria moleca....brigava c’us moleque...aí a minha 

minha...minha...a minha...a minha tia...que eu chamava ela de mãe, né...aí ela...chegô e falô: 

"ah...leva a A."...aí eu...eu vim pra cá...me lembro até que antes...antes de eu...antes dos sete 

eu vim pra cá...(..) que nas férias...aqui...aí depois....depois na segunda vez eu peguei e 

fiquei....ainda já ret...eu retornei lá (.) com a minha mãe....acho que eu tava com uns treze 
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anos...eu retornei lá...aí fiquei...fui pro Natal...no finalzinho do ano....aí fui...vi lá...o pessoal 

lá...e depois voltei pra cá....depois.... 

(Bom...eu queria voltar a falar...perguntar sobre o namoro com o D. (pronuncio o apelido de 

forma incorreta)...) 

D.(corrigindo-me). 

(D. ..você começou a namorar com ele...você estava com que idade?) 

Namorá mesmo firme...firme...eu tava com quatorze... 

(Com quatorze...e depois de quantos meses mais ou menos você foi morar com ele?) 

Ó...mais ou menos com uns dois meses a três meses.... 

(Você ficou morando com ele quanto tempo?) 

Fiquei morando com ele...um ano e pouco..um ano e dois meses eu acho.. 

(Você...depois de quanto tempo de namoro começou a ter relação sexual com ele?) 

Ish ..tia ..foi logo desde o começo já.. (sorri) 

(Desde o começo..) 

Desde o começo... 

(Então...você usou algum tipo de método contraceptivo...para não engravidar?) 

Ó...no começo...tinha uns três...uns quatro meses...eu num usava nada...nem camisinha nem 

nada....depois...depois eu pensei assim quand...botei assim a mão na cabeça assim ..eu 

falei...comecei a tomá remédio... 

(Quem receitou?) 

Ninguém...eu tomei assim quando...fui lá no...no....no...na farmácia...e cheguei e falei 

assim...ó...queria com...comprá um anticoncepcional, né...aí ele falô assim...eu falei 

assim...qual...o melhor que cê poderia me receitá...eu falei bem assim 

pro...pro...farmacêutico...aí ele pegô e falô que ...mos...me deu lá um pra mim tomá...aí 

peguei e comecei a tomá...comecei a tomá...quatro meses...aí depois...depois eu parei....foi aí 

que eu engravidei...eu acho que...antes....eu...transava assim...dia após ..após dia ..mas nunca 

engravidei ...acho que foi por causa do remédio que eu tomei que ...que depois eu parei ..e 

começô.. 

(E por que você parou?)   

Eu parei porque...de.. depois é...a gente tinha brigado e eu voltei a morá com a minha 

mãe...eu fiquei lá uma semana...duas semanas...aí depois nessa semana...eu parei de tomá na 

casa da minha mãe....aí depois quando eu vol...quando eu tive relação com ele de novo...aí 

foi na hora que eu peguei... 

(E você tinha conhecimento de como tomar o remédio...todos os dias?) 

Tinha. 

(Quem havia ensinado ..informado pra você?) 
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Ah...isso eu já sabia já, né...que a...que eu tinha...tinha aula de sexo lá na Casa do Trem  

(local de instalação do Projeto “Meninas de Santos”, citado anteriormente)...aí a tia M. 

falava, né...e tudo e tal ..que tinha que usá camisinha assim...assim assado...é...mas só 

que...as...as aulas de sexo que a gente tinha eu tive antes de...antes...antes de começá a tê 

relação com ele, sabe....e aí depois, quando eu comecei a namorá com ele, eu dei um tempo, 

sabe...de ficá indo na Casa do Trem...aí depois quando eu comprei...eu já sabia que elas...que 

elas estavam falando...que elas falavam....aí depois eu parei...e aí depois tive relação com 

ele, foi na hora que eu peguei a gravidez... 

(E com os outros rapazes que você teve relação antes....) 

Han.... 

(Você usou algum algum método?) 

Ah...usei camisinha (.)... 

(E com ele, no começo, você não usava camisinha...) 

Não. 

(Por que você acha que com ele você não usou e com os outros você usou?) 

Ai....ai tia...acho que é porque gostava dele...sei lá...é porque eu também conheço ele 

já...desde moleque...acho que isso...e aí eu nem liguei também... 

(Com os outros você usou camisinha...você pensa, por que motivo?) 

Ah...tia...é porque...eu num co...anh...porque eu num conheço...num sei por onde ele 

anda...e...né...e num é cabaço, né tia (sorri)...se fosse cabaço, né...até que podia, né...mas....eu 

num sabia...sabia que saía com outras pessoas...aí eu tinha medo. 

(Medo de engravidar ou medo de ter alguma doença?) 

Medo dos dois tia...medo de engravidá e....e pegá algum bichinho da goiaba... 

(Você alguma vez teve alguma doença venérea?) 

Não.....nunca. 

(Bom..e então aí você parou de usar pílula e engravidou?) 

Aí eu engravidei...eu acho que se eu não tivesse tomado nenhuma pílula desde o 

começo...nem no fim...eu num tinha...eu num tinha pegado.....porque tem que....eu acho que 

a...a pílula...é a....é como se diz....é...influenciou, sei lá...pra pegá barriga... 

(Você queria pegar barriga...você queria engravidar?) 

Ah...eu...eu sempre penso assim...quando eu engravidasse, eu ia aceitá, sabe...mas assim...eu 

nunca fiz planos assim pra gravidez...porque eu achava que era cedo....pra tê...pra tê 

filho...eu sempre falava assim, tê filho...assim...lá pelos dezoito...vinte...por aí...quando a 

cabeça num pensa...o corpo padece...aí...veio essa safadinha linda aqui da mãe.... 

((...)) 
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Ah...ela acha um  pouco...porque vô fazê dezesseis ainda...já com filho....e eu tenho a vida 

pela frente ainda...num terminei os estudo ainda.... 

(Você parou de estudar...) 

Parei....depois que...ele começô a entrá na dro...ele...eu e ele...quando a gente começamô a 

namorá...era assim...ele tava trabalhando...aí ele ficava naquela...começava a trabalhá uns 

dias...e depois....ficava sem trabalhá os outros dias...aí quando eu comecei a namorá com 

ele...eu coloquei ele nos eixo...sabe, tia...falava assim...todo dia ir pro serviço...aí quando ele 

ia pro serviço...aí...pegamo...fui eu e ele...lá no Avelino (referência a nome de escola 

pública)...porque ele estudava no Avelino, né...aí ele tinha parado...já fazia acho que três 

anos que ele tinha parado de estudá...ele tinha parado na quinta...e..daí eu falei: "não...num 

vamô lá"...eu peguei e fui lá...peguei o histórico dele...aí fui eu e ele fazê a....a....o.... a 

matrícula...né...lá no Cesário (referência a nome de escola pública)...aí começâmo a 

estudá...eu e ele no Cesário...aí ele estudô até....até o meio do ano...depois do meio do ano, 

tia, deu um negócio nesse homem...que ele começô a usá droga...começô a robá Deus e o 

mundo....daí saiu do serviço...num adiantô mais nada....aí depois...daí logo depois...começô a 

usá pedra e tudo... 

(Pedra de crack?) 

É..usô começô a usá pedra de crack...fumava maconha... 

(Ele começou a usar essas drogas e começou a roubar com que idade?) 

Bom...ele começô a usá...acho que cuns quinze anos já..... 

(E você com relação às drogas...o que você já experimentou?) 

Eu só experimentei maconha, só tia... 

(E as outras drogas, por que você pensa que ainda não usou (..)?) 

Num vô usá porque eu tô vendo o fim de todo mundo aí, tia...cê acha que eu vô querê 

prejudicá minha saúde...e ainda ficá seca que nem um palito...começá a robá Deus e o 

mundo...não...isso aí leva à maldição...negativo...nem a maconha...a maconha só usei só pra 

experimentá...pra vê...também num acho (.)...prefiro... 

(Prefere o quê?) 

Prefiro ficá consciente... 

(Consciente?) 

É.... 

(E a sua escola A. ...você falou que parou...você parou quando?) 

Eu parei....depois de junho... 

(Junho de qual ano?) 

De noventa e seis...porque ele começô a usá droga e tudo e...depois ficava preocupada com 

ele...né...que...ele ia...e começô a dormí...num dormia em casa...começô a robá as 
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coisa...robava a mãe dele...tudo essas coisas...e...e daí eu ficava preocupada...ficava com 

medo de ele robá alguém na rua e levá um tiro sei lá...ou sê preso...tava com medo...aí....daí 

eu comecei...eu parei de estudá... 

(E foi nessa época que você voltou pra casa...que você tinha brigado com ele?) 

Foi ..porque eu briguei com ele...porque ele....ele...ele...ele tinha chave da...da minha casa, 

né...aí...daí ele pegô e...pegô essa chave...e foi na minha casa quando eu morava aqui 

no...no...aqui na frente, sabe...e daí ele pegô e...nesse dia...era dia dos namorados...até me 

lembro...e ele pegô e...eu tinha...tava com a televisão novinha (...) e aquela da...e aquela 

outra da Phil...da...Philco Hitache, né...e...tinha dinheiro da água e da luz...era pra pagá 

naquele dia...ele foi lá em casa e pegô o dinheiro...aí no outro dia, minha mãe pegô e me 

chamô, né...mandô eu ir lá...aqui em casa...urgente...quando eu cheguei, aí minha mãe tinha 

falado: "cadê os cinqüenta real que tava aí que era pra pagá água e luz?"...aí eu falei 

assim...aí eu...já veio aquela negócio na cabeça...foi ele que pegô, né...aí eu fiq...eu discuti 

com ele...e discuti com ele e paguei minha mãe.....e depois...voltei a morar com a minha 

mãe... 

(Com que dinheiro você pagou a sua mãe?) 

Eu pedi emprestado pra...pra...pro patrão dele...que ele tinha trabalhado...e o patrão dele, de 

raiva...ele num pagô...ele...aí eu conversei com ele direitinho...aí ele falô assim: "ah...tá 

bom...vô te dá porque..."...ele num deu porque ele tava usando droga e ele sabia muito bem 

disso...se ele desse pra ele...ele ia usá droga, né...aí ele pegô e deu pra mim e eu dei pra...pra 

minha mãe...paguei a dívida dele...... 

(Bom ..você parou de estudar então em junho?) 

É ..em junho. 

(Em agosto...você já estava grávida?) 

Aí depois em agosto....é...aí em agosto, eu engravidei, né...aí depois....depois eu parei porque 

eu pensava que...né...num ia adiantá nada...tá...depois eu ia pará de estudá...por isso que eu 

num voltei a estudá mais....aí eu pen...eu pensei depois no ano...no ano que vem...eu 

estudo...em noventa e...em noventa e oito... 

(Você pretende voltar a estudar?) 

Pretendo. 

(Você estava gostando da escola naquela época?) 

Tava. 

(Estava...) 

E tava indo bem tia...só pena que...pena que eu...eu repeti por causa dos 

outros...sabia...porque a classe era muito bagunceira e...e...era uns marmanjão, né...supletivo 

só tem marmanjão, né....e...fazia bagunça...saía das...saía das classe...ia pra outra classe 
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assisti aula porque um...a professora num gostava...porque num sei quê...e era aquela 

bagunça.... 

(Você pretende voltar a estudar..) 

Pretendo...estudá (..).. 

(Supletivo?) 

É...supletivo... 

(Então...seria durante o dia ou durante a noite?) 

Durante a noite. 

(E quem ficaria com o bebê?) 

Daí ia ficá a minha mãe...que minha mãe trabalha....vai cedo...às onze hora...num vo... só 

volta de noite...aí minha mãe vai trabalhá de manhã, e de tarde e de noite ela fica com a 

neném... 

(Você deseja isso ou ela já propôs isso para você...vocês já conversaram?) 

Não...eu prefi...eu desejo isso, né tia...porque eu num quero que ninguém cuide dela...eu 

tenho medo de judiarem dela...porque tem muita menina aí...por aí que...que...é babá...mas 

num troca a fralda da menina...num dá mamá...num...num faz nada... 

(E você...cuida dela?) 

(...) Num posso vê ela chorando que eu fico doida, tia....se bobeá, eu choro junto com ela 

também (sorri)... 

(Você falou que a sua mãe é prostituta...que ela sai às onze horas pra trabalhar e volta....?) 

E volta às onze...meia-noite...por aí... 

(Você falou que ela...naquela época em que o padrasto estava...que ela chegava,  tendo 

problema de bebida...ela continua com problemas de bebida?) 

Continua...ainda...de vez em quando ela bebe...ontem mesmo ela bebeu (..)...ontem mesmo, 

não...de sexta até ontem, ela bebeu... (estávamos numa segunda-feira) 

(Como é que você tem se dado com ela e como ela se dá com o bebê?) 

Ah...é...agora a gente tava se dando um pouquinho melhor do que antes, né...porque antes a 

gente brigava muito...porque eu achava que...eu num podia vê uma lata de cerveja que 

eu...que eu começava a discutí com ela...sabe, eu ficava com raiva, sabe...eu num discutia 

assim com ela...ficava com raiva, sabe....sei lá, uma coisa que me dá...uma coisa assim que 

eu ficava com raiva dela...mas agora...agora depois que eu ganhei a neném...eu percebi que 

num era problema da (.)...é problema que eu tinha trauma...porque...meu padrasto me  

abusava de mim e...e...batia nela...e batia em mim...aí eu acho que é 

isso....depois...ago...é...porque ahn...ela...a minha madr...minha mãe...ela era aquele tipo 

assim....é...ela bebe...ela...ela bebe...mas ela fala...bebe...e fica.....tirando sarro da cara dos 

outro...o problema é esse que eu num gosto que ninguém tire sarro da minha cara, né...e ela 
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ficava...fica...enfrenta...discuti por tudo, tia...quando ela tá bêbada...tudo ela resmunga...tem 

coisas que cê...tem que coisas assim muito...tempo que aconteceu muito 

tempo...ela...ela...repete de novo e começa a discutí aquele assunto... 

(Isso é quando ela chega à noite?) 

É...isso quando ela chega à noite...porque quando é de dia assim..(.).. 

(Ela não vem aqui...para almoçar?) 

Não.      

(Ela não trabalha por essa região?) 

Trabalha...ela trabalha aqui na...na Fran...na...na São Francisco (nome de avenida)...lá em 

cima...lá perto do...do túnel... 

(Ela não almoça em casa...) 

Não...quando ela vai almoçá...é muito difícil...muito raro...aí ela mesmo faz a comida 

e...e...vai depois de tarde, sabe...mas é muito raro isso... 

(E você, fica com quem enquanto ela está trabalhando (.)?) 

Eu fico sozinha...eu e a neném... 

(E antes de ter o neném?) 

Eu ficava sozinha..... 

(Você tem amigos por aqui?) 

Tenho...mas eu num gosto muito, não...prefiro ficá com os adulto...muita fofoca...muito diz 

que diz que...prefiro ficá na minha casa...comigo (.) amizade (.)...minhas amigas assim da 

minha idade...é assim...oi...oi...oi...tchau...tô indo embora... 

(Antes da gravidez, era assim também?) 

Também era assim...desde...ó tia des...de...depois...depois...ó...eu estudava no Barnabé 

(referência a nome de escola pública)...no Barnabé teve tanta discussão...tanta discussão... 

que eu peguei (..)....num ligo nem mais...num ligo nem mais pra...pra isso...pra amizade...que 

amizade só toma no rocó... 

(Como?) 

Só toma no rocó (sorri)....pra num falá naquele lugar...eu falo no rocó.....eu acho assim, 

né...pra mim amizade é oi... oi...oi...porque a...assim...eu acho assim que adulto faz fofoca 

mas num é...eles num vão tá fazendo fofoca só pra vê teu mal, né, tia...tem mais...tem mais 

cabeça....eu prefiro mais ficá com os adulto do que ficá cum...eu prefiro mil vezes ficá dentro 

de um bar (.)...com algum amigo meu, de idade...do que ficá...do que ficá na casa de uma 

colega minha...porque eu sei que sempre vai saí uma fofoca que sempre saía aqui.......e eu 

num gosto disso....detesto...porque antes é...era...era assim...quando eu...quando eu era...tinha 

minhas amizades...andava com as minhas amizades, com as pessoas da minha idade...tia... 

saía tanta fofoca...ah..."A. falô isso...A. falô aquilo...A. falô aquilo"...e nada...e nada...e nada 



 457

era daquilo, né...aí teve uma vez que eu me injuriei...queria...queriam até me batê e 

tudo...porque falaram que eu fiz fofoca e tudo...depois daquilo nunca mais... 

(Bom...a gente está terminando a entrevista do primeiro encontro com A....está bom?... muito 

obrigada por hoje A..) 

Tá.       

 

 Depois de terminar a gravação, A. pegou um álbum de fotografias e começou a 

mostrar-me fotos; havia muitas fotografias cortadas; falou que sua mãe cortara as fotos em 

que o padrasto aparecia. Havia apenas uma fotografia em que ele estava e também a moça 

que ele abusara sexualmente. Eu observei que o rapaz da foto estava bastante sorridente, mas 

não fiz nenhum comentário, tentando encerrar a entrevista daquela tarde. Combinamos que 

nosso próximo encontro seria após quatro dias. A. solicitou que o horário fosse depois das 

onze horas da manhã. Quando perguntei-lhe o motivo, ela referiu que gostava dormir até 

mais tarde e de tomar café.  Disse que o bebê acordava cedo, mas que depois de amamentá-

lo, ambas dormiam. Perguntei à A. se ela preferia que sua mãe não estivesse, quando eu 

viesse para a próxima entrevista. Ela, de forma constrangida, confirmou, o que já era minha 

suspeita. Na saída, já na porta da rua, ela falou que estava esperando um senhor, "um amigo 

da minha mãe". Estranhei como ela se referiu àquela visita e pensei na hipótese de A. estar se 

prostituindo. 

 

Segundo encontro com A  

 Voltei à casa, no dia e hora combinados. Uma vizinha veio abrir a grande porta da 

rua e disse que A. não estava, tendo saído logo cedo, com o bebê. Falou que a mãe de A. 

estava em casa e encontrava-se deitada, com dor de cabeça. Deixei com a vizinha um bilhete 

para A., marcando novo encontro. Nessa data marcada, voltei à casa de A.. Depois de muita 

espera, a vizinha veio atender dizendo que A. estava ocupada com o bebê  mas que eu 

poderia entrar. Chegando aos fundos, encontrei-a. Ela disse que estava dando de mamar para 

o bebê e fazendo o almoço. Eram quase duas horas da tarde. Havia panelas chiando no fogão 

e cheiro de comida. Falou que viajara para Campinas no dia em que eu estivera lá e por isso 

não a encontrara. Perguntei se poderíamos fazer a entrevista e A. disse que sim. 

Encaminhou-me ao quarto onde estava o bebê acordado, deitado na cama de solteiro. Indicou 

que eu sentasse na cama de casal e saiu dizendo que iria olhar a panela no fogo - "vou dar 

uma mexidinha". Voltando, iniciamos a gravação.    

 

Registro do material gravado: 

(É o segundo encontro com a A...) 
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Pergunta sobre o trabalho.... é... 

(Perguntar?) 

...É....eu já trabalhei já na....já trabalhei já, n....três vezes, já....já trabalhei, um....de 

babá....trabalhei de babá prá...prá uma colega da minha mãe...e...o nenenzinho dela 

tinha...quatro meses de idade...aí depois...trabalhei lá, acho que uns quatro meses...aí depois 

saí...aí depois...depois de dois anos?...menos?...ela teve filho de novo...aí peguei o filhinho 

dela, tava com onze meses...aí depois trabalhei, acho que uns....e eu já tava grávida 

já...quando eu já tava grávida de quatro meses...aí como o nenenzinho dela é muito 

gordo...ela...ela num tinha carrinho...pra onde tinha que...saí...tinha que levá o neném no 

colo, né...aí...daí eu fiquei mais ou menos uns...dois meses...três meses...depois eu saí....do 

serviço...outro também que eu trabalhei, já em escritório, também...quando ..eu fiquei onze 

dias...onze dias só...no serviço porque lá precisava de experiência...num tinha experiência 

nenhuma de escritório...aí...daí eu saí...daí eles eles me dispidiram...foi até tia M. ...tia Lu. 

que...tia Lu...da Casa do Trem (local onde funciona o Projeto "Meninas de Santos") 

que....que fez pra mim...que arrumô pra mim o emprego.....quê mais tia? 

(Ah...o quê você quiser falar...você poderia abaixar um pouco o volume da televisão?) 

(A. abaixa totalmente o volume da televisão)...Que mais tia que a senhora qué que eu fale? 

(Então...a ..a pesquisa é sobre a sua vida...você pode falar qualquer assunto que você queira 

sobre a sua vida...) 

Han .... 

(Como você fez da vez passada que eu estive aqui..) 

Han...han (concordando)... 

(Você lembrou de mais alguma coisa?) 

Acho que é só, tia...porque ó...já falei sobre a minha madrinha...já falei já sobre...lá em...Rio 

grande do Sul...já falei...que mais...falei sobre emprego...já falei sobre o pai da 

neném...de....falei da minha mãe.....da minha mãe já falei. né? 

(O quê você me falou?) 

Ah...que minha mãe é da vida... 

((.) Como é que você está se dando agora com a sua mãe,..depois que nasceu o bebê?) 

É,..tá melhor,..do que antes, né,..que antes a gente num,..num se cruzava muito bem,..a gente 

discutia muito...mas ainda a gente discute...aí, de vez em quando....mas agora...a gente 

discute mais por causa...a gente num discute...ela briga assim por causa da neném...que a 

neném...ela vem tarde e...ela precisa dormí, né e ela trabalha o dia inteiro...ela fica 

cansada...e a neném acorda de manhã e não quer dormí mais...aí só depois que a...que a gente 

acord...acordô...aí que a neném vai dormí...ela acorda mais ou menos oito horas...por aí...pra 
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mamá e depois num qué dormí mais...aí a minha mãe fica com raiva (sorri)...porque a gente 

tem que acordá...aí ela num consegue dormí mais.... 

(E quando ela está com raiva...o quê acontece?) 

Ah...aí ela levanta...abre tudo e....e aí...vai tomá café e...e vai pra trabalhá...daí .... 

(Ela reclama da menina?) 

Ah....minha mãe fala: "ah...por que essa menina num dorme...que num sei o quê...essa 

menina tem que dormí um sono"...é que ela...a minha mãe qué que a...neném...durma de 

noite...e durma a noite inteira, assim que nem a gente...só acordá...pra mamá quando eu e ela 

tivé acordada...eu e ela...o problema é esse aí...mas a neném precisa mamá, né tia...ela é 

novinha...e no começo, quando ela mamava toda hora...que a minha mãe ficava louca da 

vida...no comecinho...nos primeiros dias, até que não...mas aí ela falava: "pô...essa menina 

num dorme um sono...um sono assim...um...prolongado assim...só qué dormí só...só 

qué...dorme um pouquinho, uma meia hora e mama de novo...dorme um pouquinho e mama 

de novo".....aí fica falando..... 

(E você o que achava desse jeito da bebê...mamava um pouquinho..) 

Ah...eu achava normal porque...lá...lá na médica, lá...quando eu comecei a participá da 

..do....lá no hospital lá...onde eu tô fazendo o...que ela tá...se tratando lá...a médica falou que 

é normal isso...que a neném tem que mamá toda hora porque ela tá crescendo e tudo...aí tem 

que mamá.... 

(Você acha que você tem paciência ou às vezes você também fica muito irritada?) 

Às vezes eu também fico um pouquinho (sorri)...eu só perco um pouquinho de paciência 

quando ela...quando eu tô dando ali o peito, aí ela ela fica brigando com o peito...assim de 

vez em em quando...num fico nervosa, né mas...de vez em quando dá...dá vontade de dá uns 

gritinhos com ela...aí eu falo: "pô ..B., pega o peito"...aí....daí eu...aí.a ..eu aperto um 

pouquinho...tiro um pouquinho de leite prá ela sentí, né, o gosto, né...aí ela pega....de noite 

assim, de vez em quando, ela fica brigando com o peito...ela acha que é a chupeta, sei lá ..(..) 

duas chupeta prá ela, né...porque...num é toda hora que eu posso tá dando o peito...também 

tenho que fazê as coisas, né...aí eu dô a chupeta pra...pra enganá ela...pra dá uma enganada.... 

(No seu dia a dia, o quê você faz? ..como você (..) a partir do momento da gravidez e a partir 

do nascimento da B.?...como era antes...como é agora...quais são as diferenças que você se 

lembra?) 

Ah...antes...antes quando eu tava grávida, eu...eu saía pra todo lado...andava...era 

rueira...apesar que agora eu também sou rueira, né...que nem...eu vô pra tudo que é lado, 

né...com ela...mas fica um pouquinho mais em casa, né...que num pode ficá saindo...num 

pode saí de noite...eu já, quando tava grávida saía...num saía muito, né...que eu nunca fui 

de....me esticá...na rua mas....aí muda um pouco....muda bastante.... 
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(Muda bastante...) 

Muda....num é sempre que a gente pode saí...tem...que nem...se eu for...num posso saí 

sozinha...se...se...se tem que saí sozinha, tem que ficá alguém com a neném...que num pode 

ficá sozinha...tem um monte de coisa.... 

(Quem é que fica com ela?) 

Assim...quando eu preciso assim...saí, assim que...só dá pra mim saí de manhã, né...se for saí 

assim...num lugar assim...que num dá pra levá a neném...aí a minha mãe dá uma 

olhadinha...mas...assim de tarde...assim ..num posso saí...se querê saí, tem que levá 

ela...porque daí, só fica eu só aqui em casa...daí num dá...aí tem que levá ela.... 

(E como você se sente atualmente?) 

Ah...tô boa ..assim saúde?...assim essas coisas?...ah...saúde assim...tá boa....só tenho que 

passá no ginecologista, só...que agora quand...de vez em quando...enquanto eu...eu 

durmo...assim....é...aí chega assim...de manhã assim...umas seis horas, por aí...aí começa a dá 

aquela a...a latejá aqui assim...num sei se é a placenta...que...que....que...num sei se é a 

placenta que...que no lugar da placenta tá doendo...começa a latejá...aí quando eu fico em 

pé...sentada assim...pára...só quando eu fico deitada.....tenho que passá no ginecologista pra 

vê o quê que é isso...aí de vez em quando assim...esses dias...tava sentindo 

assim...o...o.....assim o coração assim, sabe que...doê...assim...batê...batendo e doendo, 

sabe...no coração...tem que vê isso também...o quê que é...tá doendo assim...num sei se é 

porque tô dando de mamá.... 

(Desde quando você está sentindo isso no coração?) 

Ah...já...ó, já senti...acho...acho que umas quatro vezes, mais ou menos...depois... 

(Foi depois do nascimento do bebê?) 

É...depois da neném nas...nascê....dá...dá assim um...umas quatro vezes assim, sabe...aí 

depois para...dá uma dorzinha...dá agonia assim...tia (..)...parece...... 

(Agonia...) 

É...parece que tô morrendo...sei lá...coisa estranha....aí tem que vê isso.... 

(Essa agonia acontece quando você também está mais...preocupada com alguma coisa...mais 

triste...mais na expectativa...mais confusa?) 

Não...assim contece assim...de repente, assim...porque ó...a última vez que...que começô a 

doê no...aqui assim...no...no lado do coração...assim...foi na vez que eu tava indo levando a 

neném no médico...quando eu tava chegando bem pertinho da...da porta do médico...só que 

eu num falei nada pra doutora dela porque...acho que num tem nada a vê uma coisa com a 

outra, né...eu tenho que marcá consulta pra...pra vê o quê que é....pra vê..... 

(E o quê que você está esperando com relação à volta do D.?) 

Ah...num tô esperando nada.... 
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(Não mesmo?) 

Nada. 

(Durante a gravidez você esperava alguma coisa?) 

Ah...esperava...esperava que ele ia saí...ih...falava...ih..pensava um monte de coisa...de vez 

em quando eu...quando eu tava grávida...eu ficava...sabe aquela co...sabe...parecia que ele 

tava me vendo, tia...num sei...uma coisa estranha...assim...é...eu olhava assim...os cantos 

assim...num podia vê uma pessoa morena que eu ficava olhando...naquela esperança, 

sabe...e...é quando passava ônibus...eu ficava olhando dentro dos ônibus....assim pra vê se ele 

num tava...sei lá...uma coisa estranha (sorri)...parecia que...ele tava me espiando...sabe uma 

pessoa que fica te seguindo o tempo todo...até na hora de dormí, parecia que ele tava aqui 

olhando...ficava (....) acordada...de noite, assustada...pra vê se ele tava me olhando...ai, uma 

coisa estranha...num sei se é porque ele...ele te...a última vez que eu vi ele...consegui falá 

com ele...ele falô que....que talvez ele podia saí no...no Natal, né...aí fiquei naquela 

esperança, né...aí ele vai saí no Natal ..(..)..né...e ficava olhando assim ..ficava...aí 

depois...foi passando, foi passando, foi passando...isso eu tava com quê....tava com uns três 

meses, quatro meses, mais ou menos...três pra quatro...meses...aí...aí depois quando eu 

completei seis meses...sete...seis pra sete...aí depois, aquilo foi diminuindo...diminuindo...aí 

depois que eu ganhei a neném nem...eu nem ligo mais....num tô nem mais aí mais.... 

(Você não ligava para ele...nem ele ligava?) 

Como assim...é.... 

(Telefonavam?) 

Eu...telefonava pra ele...eu telefonei já...quatro vezes pra ele...mas... 

(Ele sabe que nasceu o neném?) 

Sabe...a última vez que eu telefonei foi...quatro dias depois da nenê nascê...que eu tentei 

telefoná...aí eu num conseguí...daí eu tive que ir lá no Fórum...falá lá com a mulhé, lá...e a 

mulhé telefonô...aí chamaram ele pra mim falá com ele.... 

(A B. nasceu que dia?) 

Nasceu no dia quatro de junho... 

(Quatro de junho...ela foi registrada já?) 

Já. 

(Como é que ela foi registrada?) 

Ah...eu dei o papelzi...eu fui lá, né...pra vê como...como...quanto que era...aí era cinqüenta e 

dois real...aí...daí a tia M. ...lá do projeto Meninas de Santos...ela pegô e...pediu pra mim 

pegá lá...o papel do hospital...e a indentidade...pra mim levá lá...que daí ela fazia 

aquele...como assim...como que eu num pudesse pagá, né...aí eu paguei só quatorze e 

cinqüenta na ..no registro.... 
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(Ela registrou no seu nome só?) 

É...eu registrei só no meu nome....aí ela ficô ...no nome dela B. de M...só... 

(No seu registro tem o nome somente da sua mãe?) 

Só da minha mãe... 

(E o registro da B., foi só no seu nome...) 

Só no meu...isso... 

(Você não pensou em colocar o nome do D., esperando ele voltar?) 

Han...han (negando)...eu assim...eu já desde já que...(..) grávida...eu tava pensando que eu 

num ia registrá no nome...no nome dele...só se ele saísse antes...aí a gente ia conversá, né...e 

tudo...mas....prá podê...isso...tinha que conversá com ele, né...tudo...mas num...num tem 

como...minha mãe num qué me levá lá...e agora também nem faço mais questão...de tá indo 

lá...lá na FEBEM...e aí...eu ia registrá no meu nome, só e...seja o que Deus quisé (.)... 

(A A. sai um pouco....ela foi ver uma panela...que está chiando no fogão... (...) .....vamos 

continuar então A.?) 

Han ..han (concordando).. 

(Eu gostaria de perguntar pra você...a respeito do início da gravidez....você pode voltar um 

pouco a conversar...sobre isso?) 

Han...han (concordando).. 

(Então, como que você percebeu....foi você que se percebeu grávida?...foi alguma outra 

pessoa......o quê que você pensou a partir disso......como as pessoas receberam a notícia..) 

Bom...eu percebi sozinha, né...porque a menstruação num veio e tudo...aí...daí eu...o...pai da 

neném tava...saiu, né...aí eu peguei, cheguei e falei pra ele na porta da FEBEM...eu assim: 

"D., ..eu acho que eu tô grávida, né"...aí ele falô assim: "cê tem certeza?"...eu falei assim: "eu 

acho que sim...já vai fazê dois meses já que...num desce a menstruação"...aí...ele falô assim: 

"então tá...quando a gente chegá lá...amanhã a gente vai fazê esse exame, né"...aí eu fiz...o 

exame...daí deu positivo....aí daí...no começo assim...depois que eu fiz exame...aí comecei a 

sentir sono...sono...sono...só vivia dormindo...só queria dormi...dormi...dormi....aquela 

moleza...eu sei que eu tinha preguiça até...assim...tinha preguiça até de comer...(.) só queria 

dormi...dormi...dormi...aí depois foi mudando...foi mudando...aí...daí eu fui morá com a 

minha mãe....aí dep... 

(Você foi morar com a sua mãe, por que?) 

Porque daí....não...antes....quando eu tava ainda de dias ainda de gravidez, tava morando com 

a minha mãe...aí depois...ele saiu...depois eu fui morá com ele.... 

(Você foi encontrá-lo na saída da FEBEM...onde..) 

Foi...é em São Paulo. 
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(..onde era esse lugar? e como você sabia qual era a data da saída dele?.... com quem você 

foi?) 

Porque...ele telefonô pro...pro Q. ..um ex-patrão dele...porque ele tem uma loja aqui 

de...floricultura, né...aí...daí ele pegô e avisou, né...falaram que ele ia saí no dia, assim assim 

assado...aí fui eu e a mãe dele lá...é...é...pra pegá ele...pra vim embora....daí ..(.) levô 

embora.... 

(E a notícia...na família dele...a notícia para sua mãe...como que foi?) 

Minha mãe ficou morrendo de raiva, né...que minha mãe pensava que ele num ia saí tão cedo 

de lá, né...aí só ficô dois meses...num chegô nem a ficá dois meses ..faltava quatro dias pra 

dois meses...aí minha mãe ficô toda assim...no dia minha mãe até tomô...encheu a cara de 

cerveja... 

(A sua mãe não gostava dele?) 

Ah...porque ele aprontava também, né...usava droga...essas coisa...aí minha mãe num...aí 

minha mãe sabia, né...que eu ia voltá pra ele, né...claro, né...aí voltei pra ele...aí depois mais 

de um mês ele voltô de novo...pra lá... 

(Para FEBEM,......e a notícia da gravidez para sua mãe?) 

Ah...a notícia da gravidez pra minha mãe, eu me lembro até hoje...eu tava...eu apertei a 

campainha de lá de casa...aí eu falei: "ô L...eu tô indo no...no médico, né...pra fazê o exame 

de gravidez"...aí (..).. "espero que você num tenha uma ninhada de rato"...(sorri)...minha mãe 

falô...como assim...espero que eu num tenha mais, né...aí...daí eu cheguei...fui daí pra...aí no 

postinho...fiz o exame...aí depois de...uns dois...três dias teve resultado...daí que tava 

positivo...mas eu já tinha certeza, né...que eu já tava grávidas porque fa...fazia dois meses já 

que num descia...aí...daí eu dei a notícia pra ele...aí depois me lembro até que a gente 

começô a brigá...discutí...e eu só queria dormí...e...aí chamavam a gente pra saí...eu num 

queria...só queria ficá dentro de casa...aí começâmo a 

brigá...brigá...brigá...brigá...brigá...brigá...aí daí teve um dia que a gente saiu na maior 

paulera do mundo...um pau...um pau...um pau...quebrei...quebrei é...é...copo...joguei copo 

nele...me cortei toda que eu queria furá ele...e foi aquela bagunça...aí eu vim embora pra 

casa...aí depois.....aí depois...eu fiquei uns dois três dias lá...e depois a gente 

conversâmo...parâmo e conversâmo....aí depois a...fiquei lá uns dias lá na casa dele...aí 

depois logo em seguida, ele foi preso....aí...daí...tá até hoje lá.... 

(Você acha que queria ter ficado grávida?) 

Ah...assim...que eu...assim depois que...que eu fui fazê o exame...assim...porque eu queria 

ficá...tá grávida mesmo....ah...eu prefiria que num tivesse, né...mas...eu sempre pensei assim 

se...caso eu tivesse grávida, eu ia aceitá, né... 

(Não tentou aborto...nem pensou em tentar?) 
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Não....a minha mãe foi uma que veio e falô: "não A. ..tira que num sei quê...tu vai vê quê que 

é bom pra tosse...filho num é fácil...que num sei quê...cê é muito nova"....eu falei: "ah 

não...agora que já tá aí, eu num vô tirá (.)"... 

(Mas ela teve filhos...além de você?) 

Não...eu num sô uma filha dela...eu sô adotada.... 

(Sim...mas ela criou um pouco você...quando ela fala que não é fácil...ela quis dizer...criar ou 

passar pelo parto?) 

Ah...ela acha...que...pra criá, mesmo.... 

(E você não acha que ela criou você?) 

Ah...assim...porque...a metade, né...foi a minha tia...e a outra metade foi ela, né...aí eu 

num....ah...tem que levá, né tia...nasceu tem que criá....eu acho assim...vai levando...vai 

levando enquanto dé...eu acho assim.... 

(Como você está se sentindo com relação a seu corpo...a sua vaidade...a se cuidar...o quê 

você acha...houve modificações?) 

Ih tia...houve...fiquei com a barriga cheia de estria...(.) fiquei com uma...fiquei com uma 

raiva, menina (.)... 

(A. pega o bebê no colo...) 

Eu fiquei com mó raiva quando...quando che...a ..até...meus...nove...até um...é 

assim...quando eu ia perto de começá...é ..formá nove meses...começô a estorá as estria e...aí 

fiquei com mó raiva...começô a estorá as estria...agora eu vô vê se eu compro o...um creme 

que saiu agora...aí de estria...sei lá...um negócio de estria assim...é prá...prá passá...que ficam 

estria aqui assim do lado...fiquei com estria aqui, assim na barriga...num fiquei com muita, 

né...tem gente que fica pior...mas...ficô,né.......aí no começo...assim...me sentia um 

pouquinho velha...assim...ficava escondendo as estria...assim...e no meio da blusa 

assim...ficava puxando a blusa...porque...eu me sentia velha...agora não...agora já tô 

acostumada...mas...eu evito de saí com a barriga de fora...a...mas...eu vô passá, né...eu (.) 

o...o......num chóla bebê ..quê que tu qué? ..fala pra mãe ..quê que tu qué? ..fala ..fala pra 

mãe ..ela tá olhando pro cê... 

(Estou vendo ela olhar para mim.....) 

(sorri)  

(Ela está com soluço...) 

É.... 

(A. pega um pouquinho de lã do cobertor....molha com saliva...e gruda na testa de B...) 

Pra valiá o soluço..pra valiá o soluço! 

(A., o que você acha que você tem a mais agora...em relação ao que você tinha antes?) 

Assim...no corpo? 
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(De tudo...o que você tem a mais e o que você acha que você tem a menos...de antes de ter 

ficado grávida?) 

Bom...agora eu tenho mais responsabilidade e tenho menos tempo (sorri)...que nem...antes 

eu tinha mais tempo, né...pra mim...o tempo todo era pra mim, né...agora não...agora tem que 

dedicá todo o tempo pra ela...e tudo...tem um pouquinho de nada assim...pra mim, né.... 

(E nesse pouquinho de nada para você, o que você faz?) 

Han?... 

(Uma vizinha aparece e pede Super-bonder (nome de cola) para a A... há uma breve 

interrupção na entrevista; A. diz para a vizinha que não tem a cola) 

(Sorri)...É...ah...tia ..como que...quê que a gente tava falando mesmo?...é.... 

(Nesse pouquinho de tempo que tem para você, o que você faz?) 

Ah...o pouquinho que eu tenho é assim....pra mim pintá o cabelo...assim...que eu gosto de 

pintá meu cabelo.... 

(Você já pintou depois de ter o bebê?) 

Já...passei Alisa e Tinge no cabelo... 

(Alisa e Tinge...) 

É...e....assim antes, quando eu tava grávida assim, eu fazia bastante unha...agora num tô 

tendo...num tô tendo tempo pra fazê a unha.... 

(A sua?) 

É...a minha unha....que eu sempre...toda semana...tia...eu ia fazê minha unha quando eu tava 

grávida...só depois...assim...quando eu tava....com uns nove meses...aos...oito meses pra 

nove meses...que eu parei, né...de fazê, né....aí...agora eu num tenho mais tempo.... 

(E passeios?) 

Passeios (..) mudô bastante....eu viajei pra Campinas.... 

(Com quem você foi?) 

Eu fui com uma colega da minha mãe...pra Campinas... 

(Você foi lá para ..) 

Pra passeá...a gente foi...era nove...nove horas...nove e meia por aí...a gente pegâmo o 

ônibus...chegâmo lá era meio-dia...meio-dia e vinte, por aí....aí...... 

(E vocês fizeram o quê lá?) 

Ah...a gente passiêmo por lá...tirâmo foto...a gente foi num mini-zoo...zoológico, lá...aí...a 

gente comprâmo filme...aí chegâmo lá, eu num tinha...eu num tinha trazido...num tinha 

levado pilha...aí...tivémo que andá pra caramba pra podê comprá pilha....aí tirâmo foto da B., 

lá...tinha uma...tinha uma la...uma enorme lagoa assim sabe?...que nem lá nos Estados 

Unidos, lá...parecido, sabe?...com aquele parque grandão de andá, sabe?...no meio assim, 

tinha uma...uma lagoa...aí do lado assim, tinha um...um na...um...uma...uma canoa 
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assim...grandona assim...um barco assim, sabe?....mó bonito, lá...tirâmo foto no parque com 

os bicho, lá...tirâmo foto do pavão.....vô mandá revelá as foto.... 

(Quanto tempo você ficou lá?) 

Bom...a gente chegâmo lá, era meio-dia...viémo embora era...quatro e meia...por aí..... 

(Vocês foram para conhecer ..) 

É... 

(Foi você...a B...) 

E a colega...e a madrin...é a madrinha dela...de casa....(dá um beijinho na filha)....né 

gotósa?...é gotósa demais (.)...é?.... 

(E namoro....você pretende voltar a namorar ou já está namorando...está com alguém?) 

Eu não...eu tô..... 

(Está interessada em alguém?) 

Irg...eu não penso em namorá tão cedo....agora eu só quero criá minha filha (.) mais...minha 

Buna?...sem namôlo, né?....sem namôlo .... 

(E sobre futuro....o quê você pensa?) 

Ah ..no futuro eu vô...vô voltá a estudá...termina o...o colégio...que eu quero arrumá um 

emprego...vô vê se eu consigo fazê...um curso de...um curso de computação.... 

(Que profissão você gostaria de ter?) 

Assim...nem que seja assim...balconista...é ..fazê um curso...um cursinho pra...assim pro 

escritório, assim....apesar que o quê pintá, né tia...a gente tá pegando, né...de 

emprego...porque emprego...tá difícil (.)... 

(Bem...a gente vai terminar a entrevista do encontro de hoje...só vai faltar mais um encontro 

A. ..tá bom...pode ser?) 

Pode... 

(Obrigada por hoje..) 

Tá. 

  

 No final da entrevista, enquanto nos despedíamos, A. mostrou uma pinta na perna do 

bebê, comentando que era igual a uma pinta que a mãe tinha. Disse: "como pode, né tia...ela 

nem é minha mãe de sangue". A. acompanhou-me até a porta da rua, com o bebê no colo. 

 

Terceiro encontro com A 

 Na data combinada, voltei à casa. A. veio atender e comentou que chegara há bem 

pouco tempo; ela levara a menina para tomar vacinas. Ao entrar no quarto, mostrou-me a 

carteira de vacinação do bebê e perguntou-me sobre o significado de gráficos que ali havia. 

Eu lhe disse que eram medidas do crescimento do bebê. A menina estava dormindo na cama 
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de solteiro, protegida por um cobertor bem colorido. Quando retomei parte das instruções, A. 

perguntou-me sobre o que deveria falar.  

 

Registro do material gravado:  

(É o terceiro encontro..com A....para nossa terceira entrevista...ela acabou de me perguntar 

sobre o quê ela deve falar hoje (A. sorri)...então conforme eu já havia lhe explicado...você 

pode falar..sobre a sua vida..) 

Han...han (concordando)... 

(...Tem algumas coisas que a gente já conversou...não sei se você quer retomar algumas 

daquelas coisas que você falou...ou então eu poderia também perguntar...você lembrou de 

alguma coisa..) 

Eu não...eu já falei tudo já que tinha que falá... 

(Já?) 

Já...se a senhora quisé perguntá outras coisas.... 

(Eu gostaria de perguntar sobre...como você passou a gravidez?) 

Como eu passei....ah...passei bem...num senti...num senti aquelas 

frescuraiada...aquelas....enjôo...essas coisas...a única coisa que eu senti foi azia...na 

gravidez...só uma azia...azia...azia....aí comecei a sentir azia dos quatro meses...acho que até 

os seis....aí depois passô...a azia.....não senti...assim vômito, assim...num tive nenhum...só 

nos seis meses, assim...que eu comecei a sentir a....é...tava sentindo as 

contrações...mas...quando eu tava de seis meses...de noite, assim....aí eu falei pro...pra 

médica, né...aí....daí depois, nunca mais deu....deu de madrugada.....só....num senti....comia 

bastante limão com sal....gostava...adorava comê...era....era...é ..qual que é aquela fruta 

aquela que tem água?...ai....aquela.....ai...melancia....melancia e manga...eu adorava 

comê...vivia comendo melancia e manga e limão...melancia, manga e limão....é...que 

mais?.......anh...adorava também comê...é...camarão.....teve uma vez que acordei de 

madrugada querendo o tal do camarão....queria o tal do camarão porque queria o tal do 

ma....do camarão...aí eu fi...fui lá (.) pra vê se tinha....aí tinha um restaurante na...ali 

na...na...ali na...no comecinho da Ana Costa (nome de avenida), ali perto do Avelino 

(referência a nome de escola pública)...do do Cesário (referência a nome de escola 

pública)..aí lá tinha...camarão...aí eu comi uma porção de camarãozinho...de madrugada, lá 

(sorri)... 

(Com quem você foi?) 

Eu fui sozinha.... 

(Sozinha...) 
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Eu tin...é...tava todo mundo dormindo...e ninguém...ninguém queria ir comigo...e todo 

mundo: "ai. tô com sono.. ;num sei quê"....e voltava todo mundo a dormí....     

(Todo mundo quem?) 

Ah...a minha mãe...a colega dela aqui...mora aqui do lado...ninguém queria ir comigo..... 

(Você começou a fazer o pré-natal com quantos meses?) 

Bom...eu com...eu...eu suspeitei, quando eu tava de dois meses, né....aí fui...fiz o....comecei a 

fazê aqui na...no Posto Velho (provável referência a “Centro Velho”, nome de policlínica 

daquela região, que oferece serviços de pré-natal), né....mas aí...ali...é...eu ia lá...toda vez que 

eu ia lá...eu acho que eu cheguei a ir umas duas vezes n...n...n...aí....primeira vez, eu fui 

fazê...o tirá...colhê o sangue e fazê o exame da urina, né....aí chegava lá as mulhé 

ficava..."ai...pra quê que você che...por que que você ficou grávida, menina?...cê é 

louca?...que num sei quê....com o tempo de hoje em dia...nova do jeito que tu é...que num sei 

quê"....começaram a falá, né...aí eu peguei....tá...fui a segunda vez...aí começaram a falá de 

novo, aí me enchi meu saco....aí eu fui lá na....aí eu fui lá na Casa do Trem (local de 

funcionamento do Projeto “Meninas de Santos”)...falei com a tia...com a tia M. ...falei: "tia 

M., ..ó...lá no Posto Velho, as minina fica criticando a gente...quando a gente vai lá"..aí ela 

me passou e me transferiu lá pra Casa da...Casa da Gestante...e eu perguntava e diziam que 

lá era bom...que lá era bom...aí eu falei que queria ir pra lá.... 

((...)..quem falava que lá era bom?) 

 Ah...as minina do projeto...as minina que tava grávida...que já tinha ganhado neném lá e 

tudo...que tavam só...algumas mininas que tavam...fazendo pré-natal lá... 

(Você teve o bebê lá, (.) hospital...) 

Han...han (concordando)... 

(Então...conte...como foi seu parto...) 

É....foi...demorado, né...mas....demorô...eu acho que demorô muito...eu comecei a sentir as 

dores...seis horas da manhã...fui ganhá seis e vinte um, da noite....eu acho que demorô...bom, 

assim demorô assim, né...que agora eu tô contando...mas na hora assim, eu num achei que 

demorô, sabe...que foi nem ti...até esqueci o tempo...eu num perguntava as hora....aí....daí 

pra...pra...depois que eu fui pra sala de...parto...aí foi rapidinho...num doeu nada...mas...na 

sala de pré-parto...doeu pra caramba...eu tava (.) cheguei até a dá soco na parede e tudo...por 

causa da dor...ai (..) muito forte, tia...a dor...é ruim...ah, mas depois assim...aí depois quando 

nasceu, aí eu falei...ah...agora eu vô dormi...puxá um ronco...vô ficá três dias 

dormindo...num consegui dormí...num conseguí dormí de jeito nenhum...aí....daí só fui 

dormí, só de madrugada, só...acho que era umas três hora da manhã...depois, quando o 

neném mamô de novo....aí conseguí dormí um pouco...caso contrário, não..... 

(Quem foi visitar você no hospital?) 
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Foi a minha mãe...minha mãe ficô lá, né...de...a minha mãe me levô e ficô lá...até...até eu 

ganhá...aí depois que eu ganhei, ela viu a neném...depois foi pra casa....aí depois, no outro 

dia, minha mãe veio na visita...das duas horas...aí eu já fui embora...nas visita de duas horas, 

parece que tava cheio, né...aí...daí ela.....aí me liberaram...daí...tinha...a neném tinha levado 

alta, já...mas eu ainda não.....aí...aí decidiram que eu ia...é...ia...subi (refere-se à mudança de 

andar no alojamento da maternidade)...levá alta com a neném junto..... 

(Eu estou vendo aqui no quarto...um carrinho da bebê....roupas...o cobertor...tudo 

colorido...estou vendo também uma toalha, toda desenhada com bichinhos...com aparência 

bem de novinha, né....quem que comprou esses enxoval?) 

Foi a minha mãe....e é...no começo, assim...fui eu, né...que eu tava trabalhando...e 

tudo...mas...que eu tinha guardado o dinheiro, né...que eu sabia que tinha que comprá....aí 

o...esse cobertorzinho foi minha mãe que deu...mas...o carrinho foi a madrinha dela que 

deu...madrinha An., que mora aqui na frente....e...aí eu comprei, né...as coi...as roupinha...aí 

depois eu ganhei algumas peçinhas de roupa também...eu ganhei de lá da 

senhora...também...aquele...uma touquinha e a...um casaquinho...e...um sapatinho....e....essa 

daí fui eu que...essa...a....essa toalha, fui eu que comprei...mas tem uma outra que minha mãe 

deu...ganhei também roupinha também da Casa do Trem...também um enxovalzinho.... 

(Você tem mais coisas agora nesse quarto...do que você tinha...antes de ter ficado 

grávida...de ter tido a B.?) 

Ih...tem muita coisa...que quando eu tava...ih...tem muita coisa aqui...ó...a maioria dessas 

coisas aqui na estante num tinha...tinha outras coisas...aquela cestinha ali, num tinha...aquela 

caminha também num tinha...o vídeo também num tinha...aquela bonequinha também num 

tinha...que mais?....essa televisão também num tinha...foi depois que...depois que eu fiquei 

grávida, que minha mãe comprou...o álbum da neném num tinha...que mais?...aquele patinho 

também num tinha...o...aquele espelho ali que...coloca as...maquiagem também num 

tinha...o...o...a...o qua...o quadro...o quadrinho que tem ali também num tinha...os patinho 

também num tinha...de cristal...mui...tem muita coisa...a cesta da neném (indica com um 

gesto, uma cesta com produtos infantis de perfumaria)...o carrinho da neném...a sapateira 

também...num tinha.... 

(Por que...o quarto ficou agora mais arrumado depois que nasceu o bebê?) 

Não...assim ah...eu...eu arrumo, né mas...eu gosto mais de arrumá a casa de noite, né...que de 

noite, eu num fico tão cansada...mas assim, de dia...assim...eu dô uma arrumadinha assim, 

por cima...assim...daí só de noite assim, que eu arrumo...melhor assim...que é pra num...eu 

num gosto de dormir com o quarto bagunçado...mas assim de dia...assim...eu só dô uma 

arrumadinha...assim por cima...arrumo as cama...aí durmo com a neném....fico muito 

cansada...quando eu dô mamá...assim pra neném...aí eu acabo dormindo junto com ela...no 
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começo, dava um sono...um sono quando eu dava de mamá pra ela...mas no começo...no 

começo eu dava...eu dava sentada, né ..eu levantava...com...com os ponto 

assim...levantava...sentava e dava mamá pra ela...dormia assim em cima da neném (sorri)..e 

eu dando mamá assim pra menina e dormindo...de tanto sono...agora não...agora eu dô 

deitada...é muito difícil...só dô de manhã...dô de...assim...de madrugada quando ela 

acorda...às seis horas...eu levanto e dô o peito pra ela...assim, né...pra ela fica mais 

tempo...eu tenho medo de dormir assim e afogá o...o...o...com o peito no narizinho dela e ela 

ficá afogada...aí...depois de manhã eu...eu pego e...e dô deitada...um pouco pra ela que ela tá 

mamando um...um...menos, né...aí depois eu coloco ela dentro do carrinho de novo.... 

(A. ..alguma notícia do D. ..do pai do bebê?) 

Não... 

(Naquela primeira vez que eu vim aqui...você estava me falando que estava esperando a 

visita de um senhor amigo da sua mãe...fale um pouco sobre ele...) 

Ah...ele...ele....ele veio aqui porque ele...ele tava vendo uma casa pra...pra mim e pra minha 

mãe, né...que a minha mãe tá querendo saí daqui...porque a minha mãe com essa colega dela 

aí...a minha mãe discutiu com ela e tudo...que a minha mãe vendeu essa televisão aqui pra 

ela...e ela ficou um ano sem pagá...aí as duas discutiram...o clima num tá muito legal aqui, 

né...aí ele...ia vim aqui pra...que ele tava vendo uma casa lá pra nós...prá nós aluga...prá...lá 

em Vicente de Carvalho (nome de cidade da Baixada Santista), né...aí ele ia vim aqui prá dá 

a resposta...prá...se ele conseguiu ou não, né...a casa....porque ele...ele...ele ia ser o padrinho, 

né com a...com a...essa moça...com a madrinha dela...mas aí ele...já tava (.)...ele falô assim: 

"ah...ih...eu já tô muito velho já e (.).."... 

(Que idade ele tem?) 

Ele tá com uns quarenta e nove...mas ele tá cuns problema também...tá com um negócio 

assim que vai ter que operá...ele num sabe se vai sobrevivê ou não...sei lá...ele deve tá com 

medo, né...aí ele falô que daí ele ia vê a casa, né...que ele queria porque queria...que ele falô 

que ele num queria que a neném continuasse dormindo no carrinho...falô que ia comprá um 

berço pra ela....que ele num ia ser...o presente dele ia ser o berço, né...ele qué, porque aqui 

não dá pra colocá...porque se...porque a...a gente tava pensando...se ela se mudasse...aí dava, 

né...a gente ia ficá aqui...e...daí o meu quarto ia ser a...ali, né...mas tá difícil pra ela saí...ela 

num sai...num vai embora logo... 

(Mas A. ..você acha que ele tem algum interesse em você?) 

Não...eu convidei...eu convidei ele pra ser o padrinho, né...dela...mas aí ele num aceitô...aí 

ele falô que o presente dele ia ser...o presente dela ia ser a...o carrinho...o...o berço da 

neném...aí...eu falei: "ah...então tá bom"...aí ele falô que primeiro ele tinha que...que ele ia vê 

primeiro a casa...que daí quem ia pagá era a minha mãe, né...mas...ele tá vendo uma 
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casa...assim que dê, assim...que lá...em Vicente de Carvalho (município da Baixada Santista) 

tem...bastante casa barata, né....porque aqui o aluguel aqui...aqui...por aí...por uns quartos de 

mu..muquifo aí...duzento real...duzento e cinqüenta...trezentos.... 

(Você sabe quanto é aqui?) 

Aqui é...trezento real aqui...fica essa ca...a casinha aqui, né...mas aí...como a minha mãe 

mora nesse quarto e a...ela mora no outro é...cento e cinqüenta pra ela e cento e cinqüenta pra 

outra...mas aí se fosse...mesmo assim, se caso fosse um...trezento real...aqui tá barato 

porque...por exemplo...aí a minha mãe miorava...lá na frente...minha mãe tava pagando 

duzentos...num quarto.....é o era maior do que esse, né...mas aí ele ia subi pra duzento e 

cinqüenta...quando...a gen...a minha mãe veio morá aqui.......aí.........daí a minha mãe prefiriu 

morá aqui...daí pelo menos, já tinha cozinha...apesar que lá onde a gente morava...tinha 

um...a cozinha assim...tinha um...cumbiquinho assim...só dava...cabia só o...o fogão aqui 

assim...tinha um espaçinho...assim a gente entrava de...de lado, assim...pra podê passá pra 

cozinha...a cozinha tinha uma piazinha assim...pequena...aí a gente ficava lá...mas daí depois 

veio aqui...o tanque é tudo aqui dentro...a pia...o tanque...tudo dentro da cozinha...fica mais 

fácil...e é maior também, né.....aí...daí a gente veio morá aqui.... 

(Você tem se sentido bem ..você tem se sentido assim...contente...) 

Ah...tô...contente de tá aqui...só o único probleminha só, que teve é aquela...aquele negócio 

no coração assim que eu sinto de vez em quando...mas, só...mais nada...assim feliz...assim eu 

tô...só que a única coisa que falta pra completá minha felicidade é saí daqui...eu quero ter 

minha...o meu quarto (sorri)...porque também...a minha mãe trabalha de noite e...e a neném 

acorda de manhã, muito cedo...e daí começa a chorá e minha mãe acaba acordando 

e.....depois a gente discuti...aí minha mãe por causa disso....e eu num gosto que ela fica 

brigando com a nenê...ela num qué brigá com a neném...mas é...ela trabalha muito de noite, 

aí ela fica irritada...e eu num gosto que ela fique brigando (..)..ela briga comigo...mas eu sei 

que ela tá brigando com ela...eu num tenho...ela sabe que eu num tenho culpa mas quem tem 

culpa é ela....bebezinho de mãe não tem culpa...né?..............ela tá enjoadinha...ela tomô a 

vacina e tá enjoada...tomô na bun...na bundinha...ela nem chorô, tia....tomô na...na 

boquin...na boca...e depois tomô na...na bunda...aí eu tô deixando ela de ladinho assim que 

é...pra num...que foi aqui que ela tomô uma vacina...que a médica falô que ia doê...doê, 

né...dói...a poupança..... 

(Bem A. ..a gente vai terminando...então...essa entrevista do terceiro encontro...) 

Han...han (concordando)..... 

(Mais alguma coisa que você gostaria de falar?) 

Hun ..hun (negando) ..mais nada ... 

(Eu agradeço bastante a sua colaboração...tá bom?) 
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Han...han (concordando)...tá...tá.... 

(Boa sorte para você e para sua filha....) 

Pra você também.  

  

 Depois do gravador desligado, A. comentou que naquela semana seria seu 

aniversário. Dei-lhe os parabéns, antecipadamente. Falou que gostaria de ganhar um fogão 

porque o de sua mãe já está dando problemas. Disse que agora já tinha a cama pois antes 

dormia num colchão, no chão, mas desde que mudara para lá, havia o risco de "pegar 

pneumonia, porque o chão é de piso". Perguntei-lhe de quem gostaria de ganhar o fogão. Ela 

ficou pensativa e depois disse: "não sei...a minha mãe, acho que não vai dar mesmo....e se 

desse, seria fogão para ela....não meu......mas é só um sonho". Acompanhou-me até a porta 

da rua. Despedímo-nos e A. perguntou se as "meninas do grupo já ganharam bebê" 

(referindo-se às adolescentes do grupo do pré-natal). Disse-lhe que algumas já, mas que 

outras não. A. comentou: "então agora já devem ter novas, não é tia?".   
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    Entrevista nº 6 - T  

 

 Uma adolescente magra e baixa, com aparência bem disposta, T. tinha 16 anos, na 

época das entrevistas. Ela fizera pré-natal no PAIAG, ainda com 15 anos, desde as 16ª 

semana de idade gestacional, comparecendo a oito consultas médicas e seis encontros dos 

grupos de preparação para o parto. T. teve um bebê menino, nascido de parto normal. O 

convite para participar da pesquisa foi feito quando ela voltou ao hospital, para a primeira 

consulta do pós-parto. Nessa oportunidade, T. comentou que estava saindo de viagem, 

sugerindo que eu lhe telefonasse uns dois meses depois. Quando fiz contato para marcar o 

primeiro encontro da entrevista (havia telefone na residência), eu lhe perguntei referências da 

localização do endereço, pois não conhecia o bairro onde ela morava. Fazendo perguntas 

para a mãe, que eu ouvia durante o telefonema, T. não conseguia me explicar como chegar à 

casa. Ela solicitava ajuda materna para realizar associações com outros locais mais 

conhecidos. 

 

data de nascimento da adolescente:  08/06/1981 

data de nascimento do bebê:            08/05/1997 

datas dos encontros:  08/08/1997 

          11/08/1997 

                                  15/08/1997 

 

Primeiro encontro com T         

 T. residia num bairro com recursos básicos de urbanização. A rua, próxima de uma 

grande avenida, tinha muitas casa antigas, pouco reformadas, alguns edifícios  baixos, com 

dois ou três andares e sem elevadores e vários estabelecimentos comerciais. O local era 

pavimentado e indicava receber adequada limpeza urbana. Ela morava no segundo andar, na 

parte dos fundos de um prédio de apartamentos, com dois andares. Havia campainhas e 

interfones no prédio. Quando toquei no número do apartamento, no painel que ficava no 

andar térreo, T. apareceu na janela, para ver quem chamava e disse que desceria para vir 

abrir a porta. Depois falou que o interfone apenas chamava no apartamento, mas não se 

podia abrir a porta de lá de cima. A sala do apartamento tinha móveis com aparência 

relativamente nova ou conservada. Havia dois sofás forrados de tecido e cobertos com 

lençóis para proteção contra sujeira e desgaste. Os sofás pareciam compor um ambiente de 

sala de visitas, com mesinhas de canto, com objetos de enfeite, abajur e o telefone. Numa 

estante, encostada na parede, estava uma televisão e algumas garrafas de bebida, que 

pareciam ali estar formando como uma decoração de bar. Notei que havia uma garrafa de 
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whisky. Um pequeno quadro, com pintura metalizada, ficava em cada uma das paredes da 

sala. No vitrô havia uma cortina de tecido sintético transparente. O local estava limpo e bem 

cuidado. T. falou que o bebê estava dormindo, no quarto. Disse que ele não dormira bem 

naquele noite e que havia gritado muito. Indicou que eu sentasse num dos sofás e sentou-se 

no outro. Dei as instruções e liguei o gravador.  

 

Registro do material gravado: 

(Estou fazendo a primeira entrevista com a T.....ela acabou de me falar que essa noite foi 

bastante difícil porque o bebê gritou muito e ela não conseguiu dormir....já dei as instruções 

e agora a gente vai iniciar a gravação com a T., de dezesseis anos....) 

........... 

(Fale o que você quiser...como eu já expliquei para você...) 

De agora...de antes? 

(Pode ser de agora....de antes....como você quiser....) 

Ah....no dia que eu tava...que eu fui lá cá...que eu fui na doutora V.....eu comentei com ela 

que .....que por mim eu tinha um filho, né....mas só prá.....só prá fica lá....(sorri) 

(Ficar  lá onde?) 

Lá na Casa da Gestante... 

(É ...por quê?) 

(Sorri) Por causa do pré-natal....lá no pré-natal...do cursinho que nós fizemos lá...ainda 

brinquei com ela....falei: "ah ....doutora acho que vou engravidar de novo".....aí ela falou 

assim...assim prá mim: "só se eu fô...só se tu fô loca"....prá mim....mas só prá fica lá....gostei 

de te ficado lá...tudo....assim....o meu parto...ele foi...é...ele foi bom....mas assim....foi e não 

foi....sabe... porque....o nenê parou de respirar....tudo...então....foi.....eu...eu entrei no 

hospital, onze horas da noite...fui tê o nenê, seis e trinta e oito da manhã....aí quando ele 

nasceu ele num...num respirou ...aí tiveram que correr...com ele...tudo...por isso que não foi 

muito bom...assim não.....primeiro ele mi.....nos tempos que fiquei lá...eu gostei de ter ficado 

lá ...foi gosto......o tempo que eu passei lá.........ah ..........a ginástica que eu fiz...que eu 

aprendi lá....que lá eu não fiz nada (outro local de pré-natal)...num fiz ginástica nenhuma lá 

... (sorri) (....)  

(Você teve parto normal?) 

Foi normal ...foi...........só que o nenê era muito grande....nasceu com três quilos e 

vinte...então... eles tiveram que fazer umas coisinhas além da conta....mas...eu fiz muito 

escândalo também.... 

(Fez...) 

Fiz... 
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(Como é que foi?) 

Não...porque...eu tava....minha bolsa estorou, era cinco hora da manhã....até cinco horas da 

manhã eu tava agüentando a dor, né...aí, quando foi cinco e pouca da manhã...assim que 

estourou...aí não tava dando prá agüentar mais....aí eu falei assim prá moça...o médico tinha 

acabado de me olhar eu tava com ...oito centímetros de...de dilatação...aí eu.....a me...aí eu 

falei assim prá enfermeira..."o moça...já...já vai nascer já"...a moça falou assim..."imagine se 

já vai nascer...o médico...acabou de olhar...você já está achando que tá com oito 

centímetros?"...."vai nascer...vai nascer"...aí que eu fiz escândalo...escândalo...escândalo... 

até que uma mocinha olhou prá mim...a moça...acho que ficou com dó....falou..."ah...tá 

bom...deixa eu ver se está nascendo"...aí o nenê já tava com o cabelinho prá fora...tudo...foi 

depois do escândalo que eu fiz ...porque achavam que num tava, né...porque todo mundo 

falava..."ó...tá nascendo"....só que não tava....era porque queria sair logo dalí...mas...aí......aí 

eu já também deu pá...deu prá agüentar até cinco e pouca da manhã...entrei lá....de 

bebê...no...na quarta feira, uma hora da tarde...começou a doer....aí eu fui.....prô 

hospital...era...cinco horas da tarde...aí a médica disse assim...que eu era...ainda tava com 

dois centímetros  que era prá mim...que era prá mim voltar prá casa...que eu ia tê...lá pela 

quinta-feira...lá pela sexta-feira...aí quando foi cinco e pouco...não...quando foi oito e 

pouco...começou a sangrar...tudo...aí minha mãe pegou e falou..."o que eu vou fazer?...a 

gente vai...nem que eu fique na rua  contigo...a gente vai, né"...aí nós fomos lá...aí a médica 

ainda falou assim prá mim, né..."cê...você qué...tomar o remédio prá parar a dor tudo...aí  

você volta  prá casa, né"...aí minha mãe falô assim..."ah, não...eu prefiro que ela fique 

aqui...tudo, né ...porque a gente não sabe...tudo...porque chega lá...eu também não vou saber 

fazer nada"...aí a médica falou..."ah...então tá bom"...aí me deixou lá na sala de Convivência 

(nome da sala do Hospital Silvério Fontes).....fiquei lá...tudo...aí eu tomei banho.....ainda 

menti ...não fizeram....é...como é que é o nome...lavagem em mim...que eu não deixei...eu 

disse que...não precisava.....aí ela pegô.....não fizeram em mim...aí depois...quando foi onze 

horas...eu subi lá prá cima...fiquei numa salinha ali do lado...antes de...chegar na sala de pré-

parto...eu fui prá sala de pré-parto...já era meia-noite e pouco...aí fiquei lá até...seis e trinta e 

oito da manhã...até...seis e vinte da manhã...e quando foi seis e vinte...eu sei porque toda 

hora olhava no relógio, né...aí quando foi seis e vinte...aí eu fui prá...sala de parto......ainda 

tava a minha colega lá...que tinha ganho nenê.....a gente fazia pré-natal e cursinho juntas...e 

ela teve nenê na mesma....na hora que eu entrei....era meia noite e pouco...ela tava saindo da 

sala de...de parto...e eu tava entrando prá sala de pré-parto...ela ainda brincou comigo...ela 

falou assim..."ô T., foi ruim?"...ela..."ai ...horrível!"...ela falou prá mim ...só que ela 

tava...inteirinha, né...falei..."bom...pelo menos morrer...não vai"...aí ela falou assim...eu falei 

assim..."foi ruim, T.?"....ela..."foi" .....ela foi andando, né...ela tava na maca....ela foi 
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andando por aquele hospital lá...por aquele corredor...gritando prá mim que foi horrível...aí a 

enfermeira falou assim..."cala a boca T." ...brincando com ela, né....aí ela..."ah...T. foi 

horrível....não entra aí não"...ela falava...aí que eu me borrei toda mesmo....mas não foi 

tão...horrível não...dá prá aguentar....quando eu fui tê nenê...o médico falava assim prá 

mim...eu não sei quem é....é um...médico...forte, de óculos...pior que eu não sei qual  o nome 

dele...aí ele falô assim prá mim..."faz força, né"...eu brinquei assim..." doutor...se o senhor 

tirar esse nenê de mim....eu juro que vou beijar o senhor"...aí ele falô assim..."olha que eu 

tenho namorada, heim"...eu falei assim..."eu também tenho namorado...mas só um 

beijinho"...eu falava prá ele (sorri) aí ele brincando comigo.....ele foi bem simpático...o 

médico também...quando ele entrava na sala...que a gente num (.)...as moças gritava lá...aí 

ele ficava nervoso, sabe...ele xingava assim...eu falei..."ai....meu Deus...eu vou ter filho com 

esse ignorante?"...num é?...nossa...me tratou super bem.....acho que é porque fica todo 

mundo gritando no ouvido dele, sabe...ele falava...co...como se ele tivesse.....como se ele 

tivesse culpa...se ele tivesse feito filho na pessoa ...mas ele é um amor....achei ele um 

a.....ainda falei prá minha mãe....falei assim..."nossa...mãe....me...errei com o médico 

viu...que eu achei ele um amor de pessoa".....aí quando eles...eles...como é que se diz...eles 

examinam  o bebê do ladinho, né...aí só foi ruim na hora que o nenê passou mal...só...que eu 

vi...eles examinando o nenê...tudo...aí tiveram que chamar o pediatra...o pediatra veio 

correndo...tudo...fez respiração boca a boca nele....ele voltou ......ele num..... 

(Fez respiração boca a boca?) 

É...porque bater no coraçãozinho dele...tudo...bateu assim...no peitinho dele...e ele não 

voltava, né...aí...a pediatra veio correndo e fez respiração boca a boca nele...aí ele 

voltou...assim...de uma hora prá outra...e eu fui pro quarto...aí o médico ainda falou assim 

prá mim..."ó...daqui a pouquinho o nenê  vai"....quatro ho...sete horas da manhã, 

né...nisso...o....era oito hora da manhã ...eu levantei pra tomá banho.....aí fui tomá banho....aí 

ainda quando eu voltei...tudo...aí o médico.. ...minha mãe entrou...aí veio falar do nenê...aí 

depois eu...eu ainda tava preocupada porque o médico disse assim que o nenê já vinha...e o 

nenê foi prô quarto...era......foi bom...era quase meio dia...a mocinha falou assim prá 

mim..."a pediatra foi lá?"...porque eu ficava toda hora mandando perguntar, né...eu não 

acreditava que o nenê tava bem...porque eu achava que ele tava mentindo...porque o nenê 

nunca vinha.....aí a pediatra foi lá e falou comigo...tudo...aí ele pe...quando era meio dia e 

pouco ela falou assim..."ó...você vai lá no berçário...e o pediatra falou que depende do jeito 

que ele mamar...aí ele já tá pode vir pro quarto, né"...só que ele ficou quarenta minutos 

direto mamando....e chupando...chupando...chupando assim.....aí o...pediatra ainda 

falou....ainda botô a mãozinha na boca dele...tudo.....aí disse que ele tava bem...aí deixou ele 

ir pro quarto....aí a minha mãe (sorri) quando foi vê o nenê no berçário...eu falei assim pra 
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minha mãe..." ai...mas meu filho tão lindo, né"...aí minha mãe chegô lá embaixo com as 

minhas tias...com a minha família inteirinha....ainda brincava as moças comigo quando eu 

estava na sala de...pré-parto...ainda brincava......eu falava assim..."ó...chama a minha 

mãe"..."tua mãe foi embora"...falava..."a minha mãe não foi embora não...mentira...a minha 

mãe não ia me deixar aqui"....aí as moças..."não...tua mãe já foi embora já"...não tinha ido, 

né...era só prá gente não ficar em cima...aí...eu falei assim..."mãe...o meu filho não é 

bonito?"...ela falou que foi lá embaixo e falô assim prá minha vó e minhas tias..."tadinha da 

minha filha...o menino dela é tão feio"...porque ele...ele nasceu muito gordo...e fo...foi por 

isso que...teve um pouco de dificuldade também meu parto...porque ele só tinha bochecha 

...assim... ro...rosto...sabe...o corpinho era uma coisa assim...pequenininha...ele nasceu com 

três quilos e vinte...mas eu acho que três quilos era no rosto...só...tão gordo que ele 

era...nossa.......aí depois ele...foi... desinchando...mas foi legal.......ó...a...eu achava que....do 

hospital assim...as mesas era aquelas camas...sabe...normal...a sala de parto...nossa... 

completamente diferente....eu já tinha entrado lá e já tinha até sentado, né...no cursinho com 

a R (técnica do PAIAG)....a R. levou a gente...ela perguntou quem queria sentar eu 

sentei....mas...eu num (..)......sei lá...(.)...muito estranho o nenê saindo assim......aí depois 

quando você vê assim...nem parece que saiu de ti...muito grande... nossa......hoje eu vejo 

assim...nem parece que saiu de mim........ele tá maior safado...tá esperto prá caramba..... 

(Ele está com quantos meses?) 

Ele tá fazendo três meses hoje. 

(Hoje...) 

É... 

(Você está dando peito?) 

Não estou... 

(Por que?) 

...Meu peito...eu era assim...na primeira se...no hospital tudo ele mamava...sabe...era uma 

beleza ...aí...depois quando eu fui embora...tudo...aí ficava assim...uns dois dias vinha aquele 

leite... que ele até cansava de tanto leite...aí ficava três, quatro dias, num vinha mais leite 

nenhum... quer dizer...eu não ia deixar ele com fome...aí eu dava mamadeira...eu comprei o 

Neston...Nan (leite em pó enlatado)...dei...só que aí, né...começou a dá...o intestininho dele 

ficou meio grosso, né...o...o cocozinho dele...aí eu pequei...dei o co.....passei pro Nestogeno 

(leite em pó enlatado) ...aí voltava de novo...aí depois parava de novo....ficava assim....aí eu 

falei assim..."ah...então agora  também não vou dá mais não"....aí depois de repente também 

eu tava viajando...aí de repente também secou de vez...agora não tem mais nada... 

(Você foi viajar quando?) 

Viajei dia dezenove de....junho. 
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(O bebê estava com quanto tempo?) 

Um mês...ele fez um mês dia oito de junho...um mês e pouco... 

(Você foi para onde?) 

Fui lá pro interior...fui...fui prá Agudos (cidade)...do lado de Bauru (cidade)...fui prá casa 

da...da  minha sogra...fui lá vê meu namorado...eu fiquei lá até...até quase o dia....dois de 

julho...depois  voltei...eu era prá ter voltado dia três....mas só que...ele...vei...ele quis vir 

embora prá cá...nós viemos juntos... 

(E ele ...morava lá?) 

Ele morava lá... 

(E...agora ele mora aqui?) 

É... 

(Ele está morando aqui...) 

Tá. 

(Neste apartamento?) 

Tá. 

(Vocês estavam namorando há quanto tempo?) 

....Olha...é......eu não sei o certo...agora em ...nós fizemos dois anos, dia vinte e três de maio. 

(Então você começou namorar com que idade?) 

Com treze. 

(Começou a namorar...com ele...você tinha treze...é isso?) 

Treze...e ele tinha dezessete...  

(Sei...) 

...Ele fa...nós começamos a namorar dia vinte de mai...não...dia dezessete de maio...dia vinte 

e três de maio ele fez dezoito...e dia oito de junho eu fiz quatorze...a gente é do mesmo 

signo... tudo... 

(E você.....acabou ficando grávida...quanto tempo depois...de estar namorando com ele?) 

...Um ano e pouco... 

(Um ano e pouco...) 

...É...eu comecei a namorar em maio....maio do...de noventa e seis, eu fiz um ano...noventa e 

seis...aí em julho...dia vin...eu...eu engravidei di...dia três de agosto...eu sei porque foi no dia 

que eu vim embora prá cá...que minha mãe decidiu vir embora...aí foi na despedida 

assim...aí foi no dia certinho que eu engravidei mesmo...dia três de agosto... 

(Você tinha quinze anos?) 

Eu tinha quinze anos...e ele tinha dezenove... 

(Você usava algum método...na época...para não engravidar?) 

Eu comecei de usar...só usava camisinha...tudo...mas só que.... 
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(Você começou a....a sua primeira relação sexual foi com que idade (..)?) 

Com quinze... 

(Com quinze...) 

Com quinze... 

(E foi com ele?) 

Foi.....com ele... 

(E aí...você usava o quê...na época, para não engravidar?) 

No começo a gente usava camisinha... 

(Se você.. .é...fez...aniversário em junho...então...foi depois...do aniversário de junho?) 

Foi...eu fiz quinze, dia oito de junho...eu engravidei três de agosto... 

(Então...você...no mês de junho...e no mês de julho...vocês tiveram relação com camisinha?) 

Não...aí a gente já não mais......se bem que a gente não se via muito...porque ele tava no 

quartel ...a gente se via só final de semana...e quando se via, né... 

(Sei...) 

Então...às vezes a gente só se via...às vezes não...que ele tava  em Lins...em outra cidade... 

(Você morava no interior?) 

É...em noventa e cinco...em noventa e quatro...a minha mãe decidiu ir morar prá lá...e eu não 

queria...não queria, né...nós fomos prá lá...aí não deu...três meses, meu pai foi atrás...foi 

minha vó e outra tia...aí quiseram morar prá lá também, né...quando foi em julho de 

noventa.....não... quando foi fevereiro de noventa e seis...minha mãe quis vir...foi embora de 

novo...  

(Você já estava grávida?) 

Não...não...de noventa e seis... 

(Ah.....entendi...entendi...) 

Em fevereiro de noventa e seis...a minha mãe quis vir embora de novo...aí peguei...eu não 

quis vir ...eu fiquei morando com a minha vó......aí.. não...prá mim não vir...tomei remédio 

tudo...aí fui parar no hospital...  

(O que você tomou?) 

Eu tomei Rhodiasol....aquele veneno de matar mosca...tomei aquilo lá ...(sorri) 

(Você tomou....aquilo era...em spray?) 

Spray...spray.... 

(Você cheirou aquilo ?) 

Oi ?... 

(Você cheirou?) 

Não....eu botei no copo...misturei Toddy...e butei...aí virei......e...só que...eu  não achei que 

fosse dar esse efeito...achei que eu fosse.....é...ter uma dor de barriga...ou...ou vomitar por 
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exemplo...só que...eu acordei eu já tava no hospital...tava com os médicos me segurando prá 

fazer lavagem ...aí...depois disso minha mãe resolveu deixar eu ficar....aí eu fiquei morando 

com a minha vó... quando foi em julho...minha vó falou assim..."ó...agora ela vai embora...a 

gente já ficou aqui bastante"... eu e minha irmã....ficamos com a minha vó..."agora a vó 

também quer ir embora... que a vó não quer ficar mais aqui"...eu tenho muita família 

lá...sabe...aí minha vó não quis... minha vó quis vir embora...aí quis vir...no dia que nós 

viemos pra cá, tudo...ele veio junto...nós passamos...as férias aqui...em ago...é...finalzinho de 

julho, nós voltamos lá prá arrumar as coisas...aí ele pegô...i...foi no dia que minha vó 

veio...dia dois de agosto...é...dia três....na madrugada...dia dois pro dia três...aí nós tava em 

casa tudo....aí foi nu...na madrugada do dia três...deu...a gravidez.... 

(Você agora pensa...de alguma forma, foi uma gravidez que você desejou...para tentar ficar 

lá?) 

Foi...foi... 

(Era o jeito de você ficar lá?) 

É...era o jeito que eu pen...eu achava da gente ficar junto... 

(De ficar junto...) 

Da gente ficar junto... 

(Por que?...antes você não achava...que teria tido relações....que houvesse possibilidade de 

ficar grávida...antes desse dia três de agosto?) 

Eu...eu achava que não podia ter filho... 

(Por que você achava isso?) 

Porque...a minha madrinha....minha tia, irmã da minha mãe...ela não pode...então...eu 

achava .....tanto é que várias vezes eu falava pro meu namorado assim..."ah...se eu não puder 

ter filho tu vai ficar comigo do mesmo jeito"...aí ele brincava assim..."ah, não...eu faço 

inseminação artificial com outra"...ele sempre brincou assim comigo... 

(Faz o quê?) 

Inseminação artificial com outra....mas aí depois.....e eu sou muito desregulada...então...nem 

me importava...aí quando eu cheguei aqui...aí minha mãe falava assim prá mim....passou um 

mês assim...lá prá...setembro (..)...minha mãe comprou muitos...absorvente...e eu não 

usava...só  usava era minha irmã...aí ela falou assim..."ai, T....não sei....se...não é 

possível...você não tá usando"...eu falei assim..."ah  não, mãe....não é nada, não"..."eu acho 

que você tá gravida"...aí  eu disse..."num tô.....num tô"...ela..."eu acho que tá sim "..aí...ela 

falou assim..."qué apostá?"...aí nós fomos lá...fizemos os exames...e eu tava mesmo... 

(Você achava que estava...ou não?) 

Eu achava que não...porque...va...várias vezes eu ficava sem.....dois...três meses...sem vim 

prá mim...então...eu achava que não estava...tanto é que...no dia que eu vim embora...eu fui 
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levá ele no ponto prá ele ir pro  quartel ...aí eu peguei e falei assim: "ai...R...eu tou tão 

enjoada"...aí  ele ainda  brincou..."ah.....o R. vem vindo aí" (sorriu)...  

(O bebê...como se chama?) 

R.... (sorri) 

(O mesmo nome do pai...) 

É...aí ele falou assim..."o R. vem aí"...aí eu falei assim..."quê, menino?...vira essa boca prá 

lá"....só que veio mesmo.....entendeu?....mas eu  num acreditava não....aí nós viemos prá 

cá..... 

(Quem  escolheu o nome do bebê?) 

Nós tínhamos...combinamos assim...se fosse homem...ele escolheria...e se fosse mulher, eu 

escolheria, né...como ele sempre disse prá mim que...ah...que  dia que tivesse um filho, se 

chama  R. ...prá ser bonito igual ele...ele fala...então aí...eu botei...R.....nós botamos...só que 

nós botamos com o meu sobrenome também...não botamos o nome dele todo...então...né...eu 

passei ...muita coisa...assim....né.......minhas tias...sabe.... 

(O que  houve?) 

Ah...elas...por eu...por eu....ter  quinze anos, assim...é.....na época, eu tinha quinze, né...e eu 

era a primeira...com dezesseis anos, na família...engravidar...então...foi aquela 

coisa...sabe.....de todo mundo....falar..."ai, meu Deus"...aí ficava...falando prá 

mim...sabe.....o bom é que me... quando meu namorado...mo...morava lá ...aí eu ia prá 

lá...ficava dois meses......aí voltava aqui ...entendeu?...que disse...aí já tava ...a poeira 

abaixada....aí eu já vim prá cá...tudo ...aí já tava um pouquinho melhor...mas sempre...aquele 

negócio de jogar na cara... 

(Quem jogava na cara.....as tias?) 

Ah...minhas tias........ 

(Irmãs de quem?) 

Da minha mãe... 

(E a sua mãe?) 

A minha mãe, não...(..)...nunca jogou na minha cara...tudo...meu pai também não aceitou1 

...meu pai queira que eu tirasse... 

(Toca o telefone) 

 

T. atendeu o telefone, falou poucas palavras e rapidamente desligou. Depois 

comentou que colocara um anúncio no jornal, oferecendo-se como balconista. O bebê que 

estava no quarto começou a chorar e T. foi vê-lo. Depois de alguns minutos, chamou-me. 
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Fui ao quarto onde estavam o bebê (que não chorava mais) e um rapaz, que T. apresentou-

me como R., o pai do bebê. O rapaz parecia tímido com a minha presença. Ficava olhando 

uma televisão, que estava ligada no quarto. T. mostrou-me o bebê parecendo orgulhosa pela 

criança. Voltamos à sala e marcamos novo encontro para depois de três dias. A mãe de T. 

veio à sala e cumprimentou-me, parecendo-me simpática. Eu já a conhecia, de vista, do 

hospital. Nas despedidas, T. perguntou-me se eu queria comer alguma coisa. Disse que tinha 

bolacha. Agradeci-lhe. 

 

Segundo encontro com T  

Após três dias, voltei para o segundo encontro com T.. Tocando o interfone, fui 

atendida por uma senhora, que veio à janela. Depois de um tempo, apareceu T. dizendo que 

desceria para abrir a porta. Subindo as escadarias comigo, a adolescente comentou que 

aquela senhora era a sua madrinha. T. perguntou-me se eu poderia trazer uma fotografia que 

ela tirara nna maternidade. Eu fiquei de procurar saber, no hospital, sobre tal foto. Na sala, 

sentamo-nos, como no encontro anterior. Algumas vezes esse segundo encontro da entrevista 

foi interrompido pela irmã de T., que entrava na sala e olhava-nos curiosa. Numa das vezes, 

a irmã interrompeu-nos e ofereceu-me um sanduíche.  

 

Registro do material gravado: 

(É o segundo encontro com a T....ela está falando que queria uma foto de recordação do 

hospital...eu já retomei as instruções......você estava falando, no final da entrevista passada, 

da reação da família...quando eles souberam da gravidez...) 

Anh....era.....ah.....como eu te falei...que...aquele dia...foi....meu pai que reagiu bem mal...ele 

queria que eu tirasse...tudo...quis...a...até receitou o nome de um remédio...disse que ia 

comprar...prá mim...aí minha mãe não deixou.....aí...ele disse...que se eu não tirasse...era prá 

mim não contar com ele...que não queria mais saber de mim...falou um monte...a minha mãe 

que não deixou tirar...e eu também não queria, né.....tanto é...que eu tava de...dois meses...eu 

disse prá ele que eu tava de quase cinco....não tava....tava de dois...e ele 

nem.....ah.....então........ o que eu mais tenho prá falar.....ah.....a minha vida era.....era 

assim...era normal, né.....agora....tá...tá...tá bem diferente....tá...esse negócio de acordar de 

madrugada...tudo...ter responsabilidade com o nenê...tá bem diferente...ele chora...eu fico 

muito nervosa.....que nem ...e...ele...que nem...no dia que você veio aqui....ele....de 

noite...ficou acordado de novo... chorando...aí eu fiquei um pouco nervosa...mas fora 

                                                                                                                                                      
1 Segundo dados do PAIAG, o pai de T. também fora pai adolescente. Quando T. nasceu, ele tinha 
cerca de 17 anos.  
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isso...não tem muita coisa...é...um.....mudô assim...que agora...eu tô praticamente 

casada...com meu namorado aqui...tudo... 

(Ele está morando aqui....) 

Tá. 

(Quem é que mora aqui?) 

Eu...a minha mãe...a minha  irmã e ele... 

(Você.. a irmã...essa moça? (refiro-me a uma moça que entra e sai da sala)) 

Essa...e meu irmão...que mora com meu pai...só que está na Austrália...é filho do meu pai 

com a mulher dele... 

(Que idade...vocês têm......os filhos?) 

Eu tenho dezesseis...a minha irmã quatorze...e o meu irmão dois anos.......é.... 

(E o seu pai......você comentou que ele reagiu à notícia da gravidez...daquela forma...ele 

estava morando aqui?) 

Tava... 

(E agora ele está morando...) 

É...ele foi em março...dia dois de março...prá Austrália. 

(Então...o seu pai...não estava vivendo com a sua mãe...nessa época?) 

Não...eles se separaram...eu tinha cinco anos.....cinco prá seis anos.....aí eles...moraram 

separados...tudo...aí passou uns dois...ó....eu não sei quanto tempo passou....eles 

casaram...ele casou com uma outra....agora ele tá....ele é casado com outra....e faz dois anos 

que meu irmão nasceu... 

(Você...) 

Três anos...três. 

(Três...) 

É. 

(Nesse tempo que seu pai estava separado da sua mãe...você tinha contato com ele?) 

Antes...de.....ele...arrumar essa outra moça...assim....tinha, às vezes...o meu pai foi uma 

pessoa nunca...foi muito de ligá...nem pra mim...nem pra minha irmã...né....então...a gente 

tinha contato assim...mais....mais ou menos...aí depois que ele casou...aí a gente passou a 

não ter muito contato não...que nem....num ia pegar prá sair...nada....nunca foi de...ficar 

muito em cima da gente, não. 

(Com relação ao sustento de vocês...) 

Ah....ele dá...ele dava pensão...aí tinha...tinha vezes que ele não dava, né...então.....aí ele 

pegava ...aí ele dava....aí de repente...ele ficava dois meses sem dá...aí...minha mãe tinha que 

...brigar com ele.....ele dava de novo...ele sempre.....ele sempre foi uma pessoa de não 
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ligar...entendeu... ele num liga....se tiver comendo...se não tiver comendo...ele nunca 

liga...prá isso não... 

(Você se recorda...antes da separação...de como você se dava com ele? (..)) 

Recordo. 

(Como era?) 

Ah....ele nunca foi muito de ligar pra mim, não...ele.....num lembro assim .....eu lembro 

assim de coisas...de coisas.....eu não lembro de coisas boas...assim...minha...dele... 

(De coisas ruins...você lembra?) 

Ah.....mais ou menos, né...mais ou menos...só dele com a minha mãe.....eles brigavam 

muito... eles brigavam muito....e.....minha...assim...eu não lembro assim....dele me dá 

carinho...num lembro nada...tanto comigo quanto com minha irmã...não 

lembro.....então....(..)...ele é...super carinhoso com o meu irmão...tudo...nossa...meu irmão é 

maior doido por ele...sabe...só comigo e a minha irmã...ele nunca foi de...com a minha irmã 

ele foi mais....o problema mais é comigo...por eu ser.....que...eu que puxei minha 

mãe...assim...então...por eu...... 

(Puxou como?) 

O jeito...é....fisionomia...então ele....ele não é muito de se dá comigo...e a minha irmã é 

assim.... é uma...é o tipo de pessoa que responde muito...prá ele...meu...então...ele não 

liga...eu não......eu sou mais calma...tudo....por exemplo...eu procurava sempre puxar o saco 

dele...sabe...só que ele nunca ligou...ele não ligava...então...ele....nossa...quando ele ..quando 

ta...ele tava......quando a mulher dele tava grávida...ele falava tanta coisa... 

(Que tipo?) 

Ele falava assim...teve um dia que nós tava na praia...aí ele pegô...ele tava com a mulher 

dele...a mulher dele tava de oito meses...eu falei...ele falou assim..."ai...até que enfim eu vou 

ter um....um filho loiro, né...eu tenho uma filha loira"...que é a minha irmã..."eu vou ter um 

filho loiro...só tu que é feia"...ele falava prá mim...ele foi sempre de meio de...de falar só 

besteira... sabe....só que meu irmão nasceu moreninho...ele não é loiro...loiro só minha 

irmã...meu irmãozinho que tinha nascido...só que morreu, né.....que era dele com minha 

mãe... 

(Depois de você?) 

Depois da minha irmã...passô uns dois anos...minha mãe engravidou de novo...nasceu um 

menininho de seis meses...o médico cismou que tava morto...botaram ela pra abortar...só que 

tava vivo....o médico cismou que ela tava de quatro meses...só que ela tava de 

seis.....justamente por causa da barriga...nós nunca tivemos muita barriga...nem a minha 

mãe....nem...tanto eu...a doutora V. mesmo...achava que...o meu nenê ia ter dois 

quilos...sabe...ela não achava que ia ser um nenê grande.....tanto é...que ela num....ela 
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mandou eu fazer um ultrassom tudo...pra...eu certificar o tempo que eu tava...que ela não 

acreditou do tempo que eu tava...por causa da minha barriga...né...e foi por isso que meu 

ir...minha mãe perdeu meu irmão.....então...só minha irmã e meu irmão que nasceram 

loirinhos assim...porque a família do meu pai...tem gente loira...né...meu bisavô 

tudo...minhas primas são loira...agora...meu irmão...é escurinho...porque o...escurinho 

assim...bem moreno...porque o pai da...da...do meu pai...ele...ele é bem escuro...meu irmão 

puxou prá ele.....então...quer  dizer.....agora...ele não pode falar...né...olha...fora isso.....não 

tenho muita coisa...assim...mais dele....não...nunca mais morei com ele... 

(Qual a profissão dele?) 

Ele é tradutor-intérprete. 

(De que língua?) 

Inglês. 

(E a sua mãe?) 

A minha mãe....a minha mãe é dona de casa mesmo.....minha mãe.....assim...por 

exemplo...ela sempre  cuidou da gente assim, né...então...ela nunca...só quando o meu pai se 

separou dela...assim...que meu pai teve uma época que ficou dois anos sem dá 

pensão...então...ela foi prá rua...tudo...vendeu doce...salgado...prá sustentar a gente....minha 

mãe faz docinho prá fora, né.... 

(Atualmente, ela ainda faz?) 

Faz.  

(E assim....o sustento da casa...atualmente?) 

Meu padrasto... 

(O quê?) 

Meu padrasto. 

(Ah....sua mãe voltou a se casar?) 

É. 

(Quando...ela casou?) 

Não.....ela não é casada...assim... 

(Mas está junto?... há quanto tempo?) 

Nossa....já faz uns dez anos.....é... 

(Ele não mora aqui?) 

Não...e...ele vem aqui....sabe...mas...é que.....porque eles tavam um ano junto...só que...como 

a mãe dele é velha...tudo...então ele tava com a mãe dele...entendeu... 

(Como é que você se dá com ele?) 

Bem.....bem....quando...e...ele diz...ele tem outra filha, né...a filha dele tem a minha 

idade...mas só que ele não liga prá ela....ela também não procura...sabe...ela não é muito 
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de.....e...quando eu tava grávida...tudo...até hoje ele diz que o nenê é neto dele....eu tava 

grávida....ele foi...ele...eu fui...no dia que eu fui prá...fui...fui tê nenê....eu fui à 

tarde...mandaram eu voltar...ele foi comigo de tarde...com a minha mãe....mandou eu 

voltar...de noite...eu voltei a tornar lá...minha mãe ligou prá ele....ele foi prá lá...ficou....foi 

trabalhar....que ele trabalha no...na...no porto, né...quando.....aí era sete hora da manhã...ele 

foi  prá lá de novo...sabe...ele...é...inclusive é padrinho do nenê....tudo....quer dizer...ele deu 

muito mais atenção que meu pai, né...meu pai... meu pai já não tava aqui mesmo...mas 

agora...ele pediu um foto do nenê...pediu pra mim mandá um foto do nenê...então...até agora 

não mandei... 

(Naquele dia que eu estava aqui...tocou o telefone...no final da entrevista...você falou de um 

anúncio...) 

Ah.... 

(Para quem era?) 

Prá mim... 

(Você está procurando emprego?) 

Tô...ai...num arrumo nada...  

(E  o seu namorado...está trabalhando?) 

Ele tá procurando também, né...nós viemos...não faz nem um mês...de lá do interior, né...ele 

resolveu vir prá cá....morá prá cá....aí tá difícil....fez ficha num monte de lugares...tão de 

chamar ...agora.... 

(Ele estudou?) 

Ele fez até a oitava série. 

(Está estudando...) 

Oi ?....não...vai começar o ano que vem... 

(E você...está estudando?) 

Tô na sétima... 

(Você interrompeu, quando ficou grávida?) 

Não...continuei...quando eu fiz oito meses...que entrei de licença...fiz trabalho em 

casa...tudo...e agora retornei.. 

(O telefone toca e T. atende) 

...... 

(Continuação do segundo encontro com a T....houve uma interrupção...tocou o telefone e eu 

também tive que mudar a fita de lado...a gente vai poder continuar...aquilo que você estava 

falando...) 

O que eu tava falando? 

(Estava falando...com relação à escola...que você está....) 
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Ah...é...então...eu na...eu  tô na sétima...aí retornei agora...agora eu tô continuando indo pra 

escola normal... 

(Como foi na escola...grávida?) 

Ah...foi bem...ficava todo mun...todo mundo...nossa...não...não...todo mundo tava comendo 

as coisas...me oferecia....  

(A irmã de T. entra na sala e me oferece sanduíche; eu agradeço mas não aceito) 

Então...todo mundo....ficava me oferecendo as coisas...sabe...ficava tudo assim...em cima de 

mim...os meninos mesmo, chegava e brincava..."ó...cadê meu filho"...brincavam 

comigo...foi bem... 

(Você estava estudando à noite?) 

Eu tô estudando à noite... 

(Agora está...e estava?) 

Estava... 

(Quando você passou a estudar à noite?) 

Quando?....no começo do ano... 

(Este ano?) 

No ano passado...no final do ano passado... 

(No final da sexta série?) 

É... 

(Por que você foi para o período noturno?) 

Ah...porque eu quis...é...por exemplo...eu já tava grávida....né...e eu num...num...não....eu 

ainda não sabia...quando eu vim de Agudos (cidade) prá cá...aí minha a mãe...minha mãe foi 

me matricular...eu já pedi prá...estuda à noite, né....eu já pedi prá fica à noite...tudo...e.....aí 

eu já... fiquei lá....aí depois...eu também tava grávida....tava enjoada...só que eu num...tinha 

certeza que tava grávida...ainda.....aí minha mãe me passô prá noite...tudo...agora...eu tô até 

agora... 

(Lá você estava estudando também?) 

Tava.....eu tava...eu entrava meio dia e saía seis e meia...e...era seis e meia ou dez prás seis... 

acho que dez prás seis......então......ahn........ 

(E com a família do pai do bebê?) 

Ah...no começo a mãe dele...que a família dele é crente, né....no começo a mãe 

dele...assim....ela ficou um pouquinho chocada, né....mas agora não...nossa...ela tem loucura 

pelo neném....ela tá morrendo de saudade do nenê...porque é a primeira também...ela tá 

doidinha pra vê o nenê...que eu fiquei lá...menos de um mês, né...eu fui prá lá...era prá eu 

ficar até dia três de agosto, né...só que.....por ele ter vindo...eu fiquei até antes...aí eu vim 

embora antes, né...ele também quis vim... então... nós viemos embora antes...então...ela liga 
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prá cá...ela tá morrendo (...) do menino, né... meu cunhado...a minha cunhada...sabe...tão 

doidinho.....tratavam bem prá caramba...o nenê... 

(E o enxoval do bebê...as coisas do bebê ?) 

Ganhei tudo... 

(De quem?) 

Da minha família......da minha família...a mãe dele também deu umas roupinhas 

também...deu umas coisas...ela sempre comprava também...por exemplo...a minha.....como o 

meu pai...foi embora prá Austrália...ele não deixou nada...então...as minhas tias...as minhas 

tias...tias dele, né ...que minhas tias...tudo...compraram tudo...compraram um carrinho...a 

única coisa que eu e minha mãe compramo...foi três meia ...três parzinho de meia e uma 

cal...fralda de...um....um pacote de fralda descartável...o resto ganhei 

tudo...tudo...tudo...tudo...o maleiro do...do guarda-roupa...é lotado de roupa...ganhei 

tudo.....nossa...ganhei carrinho...ganhei tudo novo...sabe...as minhas tia compraram tudo 

prá...ainda mais que...que nem...eu sou a primeira sobrinha... primeira neta....primeira 

tudo...e o nenê também...é o primeiro bisneto...primeiro tataraneto.... 

(Ele tem tataravó?) 

Tem...dois...duas tataravó...e um tataravô... 

(Moram aqui...na cidade?) 

Moram....moram...a minha...a minha...bisavó, né...mora no Guarujá (cidade da Baixada 

Santista) ...que é a mãe do meu avô...pai do meu pai...e a...minha...outra bisavó...e meu 

bisavó...são pais da minha vó...mãe do meu pai também...eles moram lá na....ai...não 

lembro...agora na...onde é?....perto, ali...da...igreja São Benedito....a Oswaldo Cochrane 

(rua)...eles moram...e....eles têm ...tão...quer dizer.....tão todo mundo...sabe...nossa...ficando 

doidinho....e do meu pai...assim... ficaram tudo....então deram tudo.......nu...nu...meu...chá de 

bebê, que eu fiz...eu...só no meu chá de bebê...eu ganhei quinze pacote de fralda 

descartável.....ganhei um monte de coisa também...a minha família também...deu bastante 

coisa... 

(Você falou...mesmo do seu pai...por quê?...depois o seu pai aceitou bem?) 

....Ah...meu pai...por exemplo...vai.. ele acei...ele cuidou assim...quando ele...antes de ir 

embora pra Austrália... 

(Ele foi quando?) 

Dia primeiro de...dia dois...primeiro ou dia dois de março...não me lembro... 

(É março?) 

Aí...antes dele ir embora...ele já passô a mão na minha barriga...sabe...coisa que ele nunca 

tinha feito...aí já melhorou um pouco...tudo...aí...antes do nenê nascer...ele ligou prás minhas 

tias...prá perguntar se o nenê já tinha nascido...quando nasceu...ele...pediu prá mim mandar 
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foto...ligou prá cá...pedindo prá mandar foto...aí...quer dizer....aí já...aí já melhorou 

bastante...mas...nunca mais  falei com ele, não...porque...quando ele ligou aqui...eu tava em 

Agudos...então...num deu prá mim falar com ele....mas ele deu...que nem...ele deu.....sabe 

aquelas cadeira de papinha...ele deu uma...... então...ele deu...deu um 

monte...porque....ele...ele...ele ga...onde ele trabalhava, ele ganhava um monte daqueles 

bichos...sabe...aqueles ursos assim....ele deu tudo prá meu nenê...aí fora isso...não deu mais 

nada......então agora...faz muito tempo que não falo com ele...desde que ele foi 

embora...ainda não falei com ele.....então...nem sei com ele tá...eu sei que ele tá bem... 

porque as minhas tias dizem, né....ele liga muito prás minhas tias....manda 

carta...inclusive...ele mandou foto prá todo mundo....num mandou  foto nem prá mim...nem 

prá minha irmã.....então quer dizer...então....eu também, até agora, não mandei foto do nenê 

prá ele.....eu também...num tenho....preciso comprar o filme prá tirar...sabe...essas coisas 

toda...depois revelar...prá depois mandar...então...é um pouco de trabalho (sorri).....até agora 

não mandei......eu tenho foto...mas só do batizado...só que o nenê não tá sozinho...tá com 

meu...tá com a gente, né...no batizado dele...então......era isso......não tenho...... 

(Como você se sente agora....como mãe....sente muito diferente?) 

É esquisito....é esquisito, né...porque...parece que as pessoas me olham diferente... 

(Que pessoas?) 

Da escola mesmo, né... 

(Quem?) 

Todos....assim....meus colegas, tudo...parece que...não sei...que olha com mais 

respeito...sabe.....uma coisa diferente...não como se...que nem ....eu tenho idade das meninas 

da minha classe...mas...é...é....ess...eu me acho diferente...por eu ter um filho...elas não, 

né...que nem...elas combinam de sair...coisa que eu já não posso fazer mais, né....por ter 

ele...assim...eu já não posso...então...quer dizer...é bem diferente.. 

(Antes de ter o bebê...você passeava...em lugares diferentes do que você passeia agora?) 

 Não...eu não era de sair, não....nunca fui de sair....nunca....mas eu bagunçava muito...na 

escola, né...pulava o muro da escola....eu pulava o muro grávida...não sabia que eu tava 

grávida... 

(E agora?) 

Agora não....  

(Agora você não bagunça tanto?) 

Eu bagun...assim...bagunçá...eu não bagunço...assim...como eu bagunçava antes, né...saí 

pulando muro, essas coisas assim....aí eu bagunço um pouco.....mas de fazer 

aquelas...aquelas maloqueragem que eu fazia...num faço mais.....mudou bastante... 

(Os professores....com você?) 



 490

São a mesma coisa de antes...só perguntam do nenê...tudo...são a mesma coisa... 

(Mas esses professores conheceram você grávida ...eles não conheceram você antes?) 

Conheceram antes... 

(Ah...conheceram antes?) 

Han...han... (afirmando) 

(Mas você estava aqui...eu pensei que você estava no interior?) 

Eu tava no interior...só que eu vim prá cá...eu já tava...o quê?...de dias....e eu não sabia... 

(Então logo que você...estava aqui...você já estava grávida ?) 

Eu já estava grávida...eu fui saber eu já tava de dois meses i....quer dizer os professores me 

conheceram....ninguém sabia...nem eu sabia que eu tava grávida...minha mãe...ninguém 

sabia... 

(Você se sente diferente com relação ao seu corpo...por exemplo...você acha que você 

mudou... com relação à vaidade ?) 

...Ah...eu acho que eu tô muito barriguda... 

(É...) 

Hum..........(afirmando) 

(Que mais...que você acha?) 

Ah......eu acho que engordei um pouco.....mas...num...num tem muita coisa assim não...eu 

acho só que minha barriga num voltou...essas coisas assim...sabe...coisas de bobeira.....eu 

olho assim essas fotos minhas antes de eu...engravidá...meu corpo era completamente 

diferente.......né  

........então..........agora eu acho que mudou...mudô bastante.... 

(Mudou para melhor?) 

Prá pior... 

(Para pior?) 

Prá pior......porque que nem...minha barriga.. maió...eu era retinha de barriga...minha barriga 

agora tá mucha....flácida.....meia grande...tô meia barriguda.... 

(E as roupas...você usa o mesmo estilo?)  

É....o mesmo estilo...num mudei nada disso........mesma....as mesmas coisas...os mesmos...o 

mesmo número...tudinho...o mesmo estilo...como eu usava antes....num mudei muita coisa 

nisso ...não.....agora........... 

(Que mais você poderia falar?) 

Ah...que mais?...eu num  sei.......eu num sei...é...eu acho....num sei se já falei tudo...eu não 

sei... ah...às vezes eu penso...se eu engravidasse de novo...eu tivesse outro nenê...eu faria 

mais coisas prá minha barriga voltar ao lugar (sorri)... 

(..) 
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É...eu ia me...enrolar de tudo quanto é coisa...me apertar de tudo quanto é coisa.... 

(Apertar?) 

Apertar...é. 

(Grávida ou depois?) 

Não...depois de ter o nenê, né...aí ia fazer mais coisa ainda...prá minha barriga voltar ao 

lugar... 

(Você chegou a fazer alguma?) 

Eu botei cinta...me enfaixei.....só que as faixas...precisavam ser aquelas largonas de 

hospital...e aonde eu com...e aonde...por aqui você compra...não é largona....é aquelas 

faixas.....é...fininha... então....não tem....não tinha como, né...enrolava tudo...aí só usei a 

cinta mesmo...só que cinta é uma coisa que não segura direito....então......não teve como 

muito, não.... 

(Você pretende ter outro bebê?) 

Pretendo. 

(Daqui a quanto tempo....você vai querer?) 

Daqui uns.....olha....nem muito....assim por exemplo...nem muito.....eu pretendo ter outro 

nenê... a hora que estiver assim....minha casa...e...uma estabilidade boa......porque...que nem 

agora, eu tô com minha mãe e tudo...mas...a gente pretende...em dezembro.....casar...alugar 

nossa casa... tudo, né...mas daqui uns três...quatro anos...na hora tiver assim...uma 

casa...tiver...tudo ...entendeu...normalzinho...bem direitinho...aí eu pretendo ter um 

ne...outro nenê...porque a gente agora quer uma menina...agora...tem que ver se vem uma 

menina...porque eu quero ter assim..... não quero ter quando o meu filho tiver 

grandão...quero ter quando ele tiver pequeno ainda, né... 

(E você fala que em dezembro vocês pretendem sair daqui?) 

É...a gente pretende casar. 

(Pretende casar...mas pretende sair daqui?) 

É...pretendo alugar uma casa...por isso que eu tava tentando arrumar um emprego...que eu 

também não arrumo...aí...por eu ser de menor tudo....aí .... 

(Para vocês poderem sair daqui...vocês vão ter que estar empregados...é isso?) 

É...a gente vai  ter que tá empregado...vamos ter....por exemplo...que nem......vamos 

ter....prá  poder alugar uma casa a gente vai ter que tá  os dois trabalhando, né...tudo 

direitinho...tudo... 

(Com quem você pretende deixar o bebê para ir trabalhar?) 

Com a minha mãe. 

(É ela quem fica quando você vai à escola?) 

É........... 
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(Quem ajuda você....além da...da  sua mãe...nessa hora que você vai para a escola...durante o 

dia ou durante a noite...quem ajuda?) 

É ele...ele faz as coisas meia....meia assim...aquela coisa de vai não vai, sabe...aquela coisa 

de ...ai...daqui a pouco...daqui a pouco...daqui a pouco...e nunca vai, né...vai depois de meia 

hora... 

(Ele está aí hoje?) 

Tá .......então.....ele tá dando mamadeira pro nenê...que nem...de madrugada quem dá sou eu, 

né ...aí...às vezes eu falo..."R., dá mama pro nenê"...aí ele..."ah...tá bom...daqui a pouco eu 

dou"...e nisso...o nenê já está chorando há uns dez minutos e ele..."daqui a pouco...daqui a 

pouco...daqui a pouco"...e o menino com fome...então...lá vai eu ter que...eu tenho que 

levantar e dá...porque se não, o menino vai ter que ficar com fome, não sei quanto tempo, 

né....então...quer dizer... 

(Quem faz as mamadeiras?) 

Eu... 

(Quem compra o leite do bebê?) 

É ele. 

(Ele?) 

É  pai dele é que...o pai dele é que tá mandando o dinheiro prá  ele. 

(O pai dele  está mandando...) 

O pai dele tá mandando. 

(O pai dele trabalha com o quê?) 

O pai dele tem uma (oficina?)...lá em...em Cerqueira César (cidade)....ele trabalhava com o 

pai dele...então..... o pai dele....por exemplo...ele trabalhou um ano...ele trabalhou quase um 

ano com o pai dele...e o pai dele não dava assim...nada prá ele...tava 

guardando...prá...depois, né...dá tudo...só que não é muito...então...quer dizer...então....o pai 

dele manda...assim...prá ele prá comprá as coisas pro nenê, né .........quer dizer....só que eu 

também preciso arrumar...porque daqui a pouco o pai dele não vai mandar mais...quer 

dizer...o pai dele também não tem obrigação...então...eu preciso trabalhar...ele precisa 

trabalhar...ele tá tentando arrumar...eu também tô...só que prá ele é mais fácil...porque ele 

tem curso de...mecânico...sabe...mecânico Diesel...quer dizer...ele serviu o quartel...ele já 

tem vinte anos...é muito mais fácil de arrumar um emprego...eu não...eu tenho dezesseis 

anos...tudo prá mim....eu chego numa loja.....eu tenho que ter......eu tenho que ter carteira 

assinada...coisa que eu não tenho...porque eu já trabalhei lá no interior...mas...não assinavam 

lá...pelo menos agora.. eu.... 

(Trabalhou com o que?) 

Oi ?... 
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(Trabalhou com o que?) 

Eu trabalhei com duas coisas...eu trabalhei de balconista...lá numa loja...na loja Sete lá...e 

trabalhei é...é assim...por exemplo...vai...é um....mas eu só ajudava, né...num...num (.) 

nada...por exemplo ...sabe o Lar da Criança (nome de uma creche?)..assim...era as 

crianças...a maioria era que as mães ia trabalhar e deixava...só que tinha umas crianças...em 

torno de umas dez, assim... que as mães não queriam mais...porque lá não tem orfanato...a 

cidade é muito pequena...então ...quer dizer...então eles separavam as crianças, né......então 

ali...eles pegavam muita menina prá...prá brincar com as crianças...sabe...ajudar...então eu 

trabalhava ali...mas eles não assinam... 

(A primeira vez que você saiu para trabalhar....fora de casa...você tinha que idade?) 

..........Quase quinze. 

(A primeira vez ...quase quinze...você estava lá no interior ?) 

É. 

(E os serviços da casa...você faz alguma coisa aqui?) 

Faço. 

(O que você faz?) 

Ajudo minha mãe limpar casa...tudo... 

(Limpar a casa...mais alguma coisa que você faz?) 

Ah.....além da casa as roupas do nenê... 

(Quem  lava as roupas do bebê?) 

É.. por exemplo...vai...que nem...eu lavo assim, de vez em quando...quem mais lava 

mesmo...prá mim...é a minha mãe...minha mãe que lava mais prá mim... 

(E passar...quem passa?) 

Tem dia que eu passo...tem dia que a minha mãe passa... 

(Vocês....estão se dando como...agora?) 

Eu e minha mãe?...como antes... 

(E...ela com...seu namorado?) 

Ah...ela sempre se deu bem com ele....né...ela sempre....assim....gostou bastante dele...(.) 

como antes...normal... 

(E você...com ele...agora que nasceu o bebê...) 

Ai...... 

(O que modificou?) 

Tem hora que irrita....tem hora que irrita....entendeu?...e....tem hora que....ai...dá vontade de 

mandar embora...e mandar...sumir.... 

(Por que (.)?) 
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Por exemplo...esse negócio dele morar junto comigo...de ele.....ele tem coisas que eu não 

sabia... entendeu...é...às vezes...é umas chatices...entendeu...é muito criança...eu sou criança 

mas ele, com vinte anos, é demais...é umas bobeiras tonta... 

(Por exemplo?) 

Por exemplo...ele cata o menino e.....que nem...é...nós estamos brincando...e ele..."quer ver 

eu dar um croque no menino?"...mas ele não...mas ele encosta...onde eu fico irritada...aí eu 

tô quieta assim...aí ele vem....eu tô vendo televisão...ele pega o 

controle...muda...muda...muda... muda...muda....muda...muda...eu..."R....deixa eu 

vê"..."não"...e fica mudando...mudando... mudando...é coisas bobinhas... 

(Tem uma televisão no quarto do bebê?) 

Tem...é uma coisa bobinha....a televisão é nossa...quem comprou foi ele....é coisas 

bobas...mas é coisa que irrita...entendeu?...(...)...é coisas assim...dele provocar...ele chega 

assim pra minha mãe..."eu num tenho mulher...num tenho casa"...ele fala  pra minha 

mãe...na brincadeira....mas é coisa que me irrita...aí...eu fico tão irritada com ele...que tem 

hora que dá vontade de mandar ele sumir...tem hora que eu falo prá ele..."pelo amor de 

Deus...some da minha frente"....aí ... 

(E como é que você está com ele, sexualmente?) 

Ai...tá um saco...tá completamente diferente de antes...num sei...você sabe?....agora parece 

que ele  ficou mais...como é que se diz?.....ah....porque ele é o tipo assim...se você não faz 

com ele... ele já fica (.)...já fica irritado...ele...ele já sai...sabe?...e...não encosta em você...ele 

é assim... então...quer dizer...mas se é o contrário...eu tenho que....não posso ficar com 

raiva...nada...mas quando...mas quando eu...eu não quero...aí nossa...ele vira...fica...com 

uma raiva...não fala comigo...até o dia seguinte...então...quer dizer...e 

outra...ele...antigamente...ele era mais fogoso ...assim...agora ele tá meio.....como é que se 

diz....como é que eu vou te dizer...é...sabe aquele tipo de pessoa que...faz ali porque tá 

necessitado...sabe...tá necessitado mas não é...aquele fogo de antes...nossa...tinha antes 

que...às vezes ficava ali...que ficava...não sei quanto tempo...sabe... ficava o dia inteiro 

assim...não...especificamente...o dia inteiro só nisso, né...mas a gente ficava o dia inteiro 

deitado...dando carinho pro outro...ele não...ele não é...muito de dá carinho...dá 

carinho...assim...quando ele quer...essas coisas...quando ele não quer...aí ele....às vezes eu 

vou dar carinho pra ele...ele...ele..."ai...eu não gosto de agarra-agarra...não...você sabe que 

eu não gosto muito disso"....sabe...quando a gente namorava....a gente ficava na 

porta...ficava abraçado ...passeava...agora...teve um dia que eu queria ir numa 

festa...fiquei...semana inteira...doida prá ir, né...combinado...tudo...chegou na hora...ele não 

quis ir...sabe...foi todo mundo...eu fiquei ...meu......... 
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(Você acha que isso modificou quando ele veio morar aqui...ou você acha que...modificou a 

partir do nascimento do bebê?) 

...A partir...que eu engravidei....entendeu...ele...ele agora...diz que eu não posso uns tipos de 

roupa...que eu não posso fazer algumas coisas...porque eu já sou mãe...então...agora...eu 

tenho que ficar dentro de casa...eu tenho que.....ele não gosta de sair...ele é muito 

caseiro...então...ele acha...que por ele não gostar de sair...tudo...eu tenho que também ficar 

em casa...sabe...e...é coisa que irrita...porque eu não sou assim.....ele é completamente 

diferente dos homens que têm aqui....os homens têm uma cabeça completamente diferente 

da dele....entendeu...ele é meio paradão....nossa....(...) foi minha mãe...ele falou prá 

mim..."ai...vai na festa...tudo...com a tua mãe"....mas eu não queria ir sem ele...sabe...eu 

queria ir junto com ele...eu falo pra ele..."pô... você tá junto comigo...cê tá morando 

comigo...então é meu marido...então você tem que me acompanhar...como...se um dia você 

quiser ficar em casa...eu também fico, né"....nossa...mas o que eu chorei...porque ele 

não...não quis ir...não quis ir....não quis ir...e..."ah...num vô...num vô ...num vô...eu não 

gosto da tua família"...sabe...ele....que a família do meu pai...assim...num... num sei...ele não 

gosta muito, né...não sei porque...eles sempre trataram bem...mas ele é cheio (.) ..cheio de 

frescura....sabe...se ele conhece a pessoa...até te irrita...de tão retardado que ele é... que 

nem....ele é retardado demais com a minha mãe....entendeu...ele brinca assim com a minha 

mãe..."ah...vovó não pega o meu filho não, porque você vai...." ...como é que é?..."num pega 

o meu filho não, que tu já...tu...tu não pode pegar meu filho, senão..." ...eu num lembro o 

que ele fala...que ela vai babar muito nele...essas coisas assim...então...ele já tem uma 

intimidade muito assim com minha mãe...mas com as pessoas que ele não conhece...ele é 

fechadão...assim...ele (..) as pessoas assim meia...sabe...meio assim...bem prá dentro 

mesmo...bem...bem cara fechada ...então quer dizer...então...ele não conhece muito a família 

do meu pai....ele nunca falou com meu pai...porque no dia que eu fui apresentar ele pro meu 

pai...meu pai num...quis conhecer ele ...entendeu...quer dizer...então é coisas que...que 

irritam muito....... 

(Eu acho que por hoje...(..) nosso horário....a entrevista já vai ser finalizada...a gente vai ter 

mais um encontro T....nosso último encontro, que a gente vai agora combinar o horário...tá?)              

Ah...tá bom. 

 

Quando terminamos a entrevista, T. convidou-me para ir ver o bebê. O apartamento 

tinha dois quartos. Nesse dia, o bebê estava dormindo num quarto onde havia um berço, uma 

bi-cama, um guarda-roupa, uma cesta decorada com produtos de higiene do bebê e uma 

televisão. T. falou que aquele era o seu quarto. Disse que antes, ela dormia ali com a irmã e 

que essa passara a  dormir no quarto da mãe (onde eu estivera., no encontro anterior). Falou 
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que fora R. quem comprara a televisão. T. tirou o bebê do berço, pegando-o no colo e 

fazendo comentários de como ele estava bem. Nas despedidas, novamente ofereceu-me algo 

para comer e também perguntou se eu queria tomar café. Pedi-lhe um copo de água. T. 

convidou-me para ir à cozinha. Lá estavam o pai do bebê, a madrinha e a mãe de T.. Todos 

foram simpáticos comigo, mas demonstravam sinais de curiosidade e algum 

constrangimento. 

 

Terceiro encontro com T 

Depois de quatro dias, voltei à casa de T. Quando ela veio à janela, atendendo ao 

interfone, não me pareceu muito satisfeita com minha presença. Demorou um pouco mais 

que das outras vezes, para vir abrir a porta. Subindo as escadas disse-me que estava para sair, 

para ir visitar o bisavô que estava doente. Perguntei-lhe se ela preferia que eu voltasse num 

outro dia. T. falou que poderia fazer a entrevista naquele dia mesmo, mas o encontro teria 

que ser mais breve. Resolvi realizar a entrevista. Sentamo-nos nos sofás e enquanto eu 

preparava o gravador, T. falou-me: "pergunta ...pode perguntar". Algumas vezes, a mãe de T. 

e também a madrinha foram à sala, durante a gravação. Num desses momentos, a madrinha 

ficou, por pouco tempo, encostada na janela, olhando para fora.    

 

Registro do material gravado: 

 (É o terceiro encontro com a T.....ela comentou que necessitaria que a entrevista fosse mais 

curta porque ela precisa visitar o bisavô que está doente...é isso?) 

(Confirma com a cabeça) 

(E ela já me falou: "pode perguntar") 

......... (..) 

(O que você falou?) 

Tá morrendo... 

(É?) 

..É  que ele tá muito velho...né... 

(Que idade ele tem?) 

Oitenta...e pouco...que ele tá muito velho...já... 

(Por parte de pai ou por parte de mãe?) 

De vó...é de pai (sorri)...  

(Por parte de pai?) 

É...pai da minha vó...é...por parte de pai.....então ...(.) tem que falar........ 
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(Então (...) você falou para mim..."pergunta ...pode perguntar"...você lembra das instruções 

da entrevista...que você pode estar falando qualquer coisa sobre a sua vida...sem (.) que eu 

pergunte...) 

....É... 

(Você...lembrou de mais alguma coisa daqueles assuntos que a gente estava conversando?) 

Ai.....num lembro.... 

(Você lembra o que conversou comigo?) 

Lembro.... 

(Mais ou menos?) 

Mais ou menos (sorri)... 

(Então...a gente falou sobre...a escola...) 

(.) Han.. han (confirmando)... 

(Eu queria perguntar hoje para você, sobre a sua infância...o que você lembra?) 

Não muita coisa...não...eu num emo.....eu num sou muito de recordar...eu só recordo 

geralmente o que eu mais gosto, né...num teve muita coisa assim com que eu 

recordasse...num teve...nada de coisas marcantes...assim.... 

(Onde você nasceu?) 

Aqui no...no...no...Si.....já ia falar Sílvio Fontes (sorri) (referência ao nome do Hospital 

Silvério Fontes, onde T. fez o pré-natal e teve o bebê)...num foi.....(a mãe de T. entra na 

sala..."oi, tudo bem?") 

(Tudo bem) 

Mãe...onde que eu nasci ?.... 

(A mãe responde: "no Estivador" (referindo-se ao Hospital dos Estivadores) e depois sai da 

sala) 

No Estivador... 

(Em Santos...) 

Em Santos...aqui em Santos... 

(Então...você ficou morando aqui em Santos, até que idade?) 

Até...treze... 

(Até treze...então essa sua ida para o interior foi só aos trezes anos?) 

Aos treze anos...é...  

(Você só ficou lá um ano?) 

Até quinze anos...eu fiquei...treze prá quatorze anos...faltava só um mês prá completar 

quatorze... 

(Você ficou um ano fora?) 

É... 
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((..)Desde que você nasceu até  treze anos, aqui na cidade...onde você morava?) 

Ai...morei em tanto lugar... 

(É isso que eu quero saber...em muitos lugares?) 

Não muitos....é.....morei na...quando era nenê...foi no...lá no Carina...no apartamento lá 

no...ai meu Deus...naqueles prédios...como que é o nome...onde está o Olga Curi (escola 

pública).... bom ...por ali ...depois eu morei na...Liberdade (rua)... 

(No conjunto habitacional do BNH?) 

É...depois morei na Liberdade...mas não era no conjunto...era um pouquinho mais prá 

lá...mas ficava no BNH...morei na Liberdade...depois eu morei....na (..)...no Estuário...morei 

na Praia Grande (cidade)... 

(Então morou em outra cidade...) 

Morei...porque...minha mãe foi cuidar da casa lá pra minha vó.....aí .....(..).....morei na... 

morei na Dationeli...é na Dationeli que eu já te falei, né..........morei no...na Praia 

Grande...morei em Agudos... e...só.... 

(E com que idade entrou na escola?) 

Seis... 

(Nunca largou a escola?) 

Não... 

(Gosta da escola atualmente?) 

Ah...não faz muito meu gênero, não... 

(E quando você era pequena...gostava?) 

Não... 

(Nunca gostou então...ou houve época que gostou?) 

Ah...na primeira série, só...eu gostava, quando tinha festa...ah...aí eu gostava...só assim 

...quando tem férias, aí eu fico com saudade...aí quando (..) de férias...então.....gosto, num 

gosto.... 

(Você repetiu algum ano?) 

Se repeti?...a sexta série e a quinta... 

(A quinta e a sexta...)  

A quinta e a sexta... 

(A madrinha de T. entra na sala..."oi, ...tudo bem?" .....fica um pouco e depois sai)  

(Você acha que eu vim numa hora que está incomodando as pessoas?) 

Não...magina........e eu repeti...han...tenho vergonha (sorri)...a sexta e a quinta-feira...quinta 

série... 

(Por que...você tem vergonha de ter repetido a quinta e a sexta?) 
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É.. não...porque a quin...quinta repeti por burrice mesmo...quinta eu repeti...não...quinta, 

não... terceira...a terceira e sexta série...a sexta eu repeti porque fui embora e não consegui 

acompanhar, né...aí depois...falar nisso...só repeti isso mesmo...só repeti essas duas... 

(E agora ...você acha que vai passar?) 

Ah...eu vou ...(.) eu pretendo, né.. 

(...) 

Tô bem ...tô sem nota vermelha.....tô bem...tô.....minhas notas estão boas...fora isso não tem 

...nenhum problema assim na escola...nunca fui prá diretoria...(.)...a não ser uma vez que eu 

bolei aula...fora isso...nunca...nunca aconteceu nada assim na escola não....... 

(Você já experimentou drogas?)  

Não...nunca...nem cigarro...nunca gostei dessas coisas... 

(Você tem amigo que usa droga...que experimenta...faz uso?) 

Eu tenho amigos que já experimentaram... 

(E que usam?) 

Tenho... 

(Por que você acha que você não usa?) 

Ah...porque eu sou mais esperta...pelo menos eu me acho mais esperta prá não usar...porque 

que usa isso daí tá caindo numa furada...então...já me ofereceram já...mas eu nunca quis 

pegar ...nunca gostei dessas coisas não... 

(E o namorado.. A.? (troco o nome)) 

A.?...R..(corrigindo-me) 

(A., não...R....perdão.) 

Nunca...também...bom...pelo menos é o que ele diz pra mim...nem cigarro ele gosta...ele tem 

alergia...de cigarro...mas também a gente nun...nunca...nunca fez este tipo de coisa...nunca 

gostamo...fora isso...também...de droga assim.....minha família num tem 

nin........tem...tem...teve um primo meu que já entrou...drogas...mas saiu...batia até no pai 

dele...mas já saiu...tá numa igreja aí...agora num........ 

(E religião...você falou igreja...você tem religião?) 

Sou católica...mas eu num...num vou assim na igreja não...muito raramente...não sou de 

ficar... indo sempre...sabe... 

(Alguém na família vai (.)?) 

Han...han (negando)...ninguém fica indo não...ninguém gosta muito de ficar dentro de igreja 

assim...vai assim...de vez em quando...mas não.....uma vez em cada ano...a gente vai assim 

quando...porque quando a gente vai na casa do meu avô...que meu avô é bispo...então a 

gente vai muito na igreja... 

(É bispo de qual igreja?) 
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Da Brasileira...Católica Brasileira...então...e...deixa vê...é...a casa dela é atrás da 

igreja...então... toda vez que nós vamos a casa dele...a gente passa ali na igreja... 

(É bispo da Igreja Brasileira....e esse seu avô...ele (..) por parte de mãe ou por parte de pai?) 

Mãe. 

(O que ele achou quando você ficou grávida?) 

Ah.....num...ele.. ele falou...que tinha que cuidar....tudo....mas ele não brigou não....não ficou 

com raiva....nada disso....nada....falou que era assim mesmo.....que já imaginava...só 

isso...num falou mais nada assim...ele não é muito de falar não...então....num....(sorri) 

................ 

(T. fica fazendo expressões do tipo..."o que eu falo agora"...não é isso?) 

(Sorri)... É... 

(Então..... eu (..) perguntei para você a idade que você ficou menstruada...(troca do lado da 

fita do gravador)...continuação da terceira entrevista com a T.......com que idade você ficou 

menstruada?) 

Onze.. 

(Com onze anos...) 

Onze. 

(E a primeira vez que você teve relação sexual, com que idade foi?) 

Quinze... 

(Quinze....) 

Quinze.. 

(Foi com o R.?) 

Foi...foi com ele.. 

(E de "ficar" com alguém...com que idade você começou?) 

Com quatorze...treze...treze...eu nunca fui muito de ficá...nunca gostei muito de ficar 

beijando todo mundo...só fiquei com três...só beijei assim três...eu sempre fui assim...prá ficá 

comigo tinha que namorá... 

(E você namorou?) 

Namorei um menino,um ano e do...um ano e oito meses, só que eu só beijei ele dez 

vezes...assim um ano e oito meses de namoro, porque me escondia... 

(Que idade você tinha?) 

Treze...num deix...num queria saber...entendeu...não, eu tinha doze quando eu comecei a 

namorá com ele...eu fui beijá ele, eu tinha treze anos...aí... 

(E ele tinha que idade?) 
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Quinze...e...eu num...eu me escondia, tudo...eu num queria...tinha medo...depois...aí 

eu...fiquei com meu primo...que eu gostava dele (sorri)...mas primo do terceiro grau...e 

depois com o R.....aí... 

(E como você conheceu o R.?) 

Lá em Agudos. 

(Lá em Agudos...numa festa ...) 

É...não...porque ele...ele mudô...duma...duma vila pra lá...na...no sábado...e eu mudei de 

Santos pra lá no domingo...a nossa casa era uma do lado da outra...aí mudâmo...eu conheci a 

irmã dele e a irmã dele me apresentou ele...e eu pedi pra ficá com ele...aí nós ficâmo... 

((..)) 

Aí nós ficâmo...aí eu...no dia...dezessete de...no dia quinze...dezesseis de...maio nós 

ficâmo...aí no dia dezessete de maio...aí eu falei assim pra ele..."ó...num sô muito de ficá 

ficando...se quisé ficá comigo agora vai tê que namorá"...aí ele aceitô namorá...mas ele num 

gostava de mim (sorri)... 

(Não?...por que você acha que não?) 

Hum...ele fala (bocejando)...fala que num gostava...eu lembro na época ele falava...ele 

falava..."eu só gosto de você...mas amá eu num te amo...o dia que eu te amá eu te falo"...ele 

falava...ele dizia que não... (...) ... 

(E ele...depois falou que amava?) 

Ah...quando a gente já tinha quase quatro meses de namoro...aí ele falô... 

(Eu estou achando (..) uma mancha vermelha na mão...o que é isso?) 

Morango (sorri)... 

(Ah...morango...) 

Morango (sorri)...que eu fui picá os morango...ficô na minha mão (sorri)...não sei...morango 

não mancha, né...não sei como aconteceu....... 

(Os outros dois que você ficou...quem pediu para quem ficar?) 

Eles...eu nunca pedi pra ninguém...só pedi pro R...que o R. já tinha dezessete anos e eu 

achava que...eu nunca imaginei que ele fosse ficá, nem namorá comigo...muito menos que eu 

ia tê um filho dele, né...nunca imaginei...eu achava que ele num ia ficá comigo...eu achava 

que era muito pirralha...treze anos pra dezessete...faltava o quê...três...duas...uma semana (.) 

dezessete...seis dias pra ele completá dezoito anos...qué dizê...nunca...nunca...nem 

imaginei...então qué dizê ..mas eu só pedi prá ele...não pedi prá mais ninguém...só prá ele 

mesmo... 

(E ele teve outras namoradas?) 
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Diz ele que teve, né...mas eu num...ele num gosta muito de falá sobre esse assunto 

comigo...ele diz que não gosta...que é passado que...que agora tem que falá de outros 

assuntos...então... 

(Que assuntos vocês falam?) 

A gente mais briga, né...então...é...ah...muitos assuntos assim...tudo que vem na cabeça, 

né...é ...discussão ou não...sobre o neném...sobre nós mesmo...tudo que vier na 

cabeça...assim minha... eu falo...como eu acho que na dele também, né...agora eu não 

sei....mas ele...diz ele que já teve umas namoradas aí... 

(Quem tem mais ciúmes...você ou ele?) 

Eu. 

(Você...) 

Eu sou muito ciumenta...eu chego a ser possessiva... 

(Ah...as brigas tem a ver com isso?) 

Maioria...maioria.. 

(De quem você sente ciúmes?) 

Dele! 

(Eu sei...mas com quem?) 

Qualquer uma que ele olhe na rua....por exemplo...ele passa na rua...ele tá andando assim...aí 

passa uma menina...e olha...aí já belisco...bato...já xingo...ou então, por exemplo, que 

nem...teve um dia que ele tava com o neném...passô uma menina e regulô ele...aí falô 

assim..."ai que neném bonito, hein!"...aí eu peguei e olhei pra cara dela assim...fiz uma cara 

bem feia pra ela...ela pegô ..ela fingiu que nem falô nada...mas eu sou...eu sou demais...tem 

hora que até irrita....tem hora que até irrita a mim mesma...do ciúme....então....agora ele não 

tem muito ciúme de mim não ....eu tenho mais....também eu....eu sou muito...minha mãe 

ainda costuma dizê..."pára de ser assim, minina"...mas eu sou demais de ciumenta... 

(Antes dele...você já era ciumenta?) 

Não...nunca fui assim ciumenta...o problema é com ele mesmo...nossa...o problema é 

ele...meu... problema...maior é ele...eu nunca fui....ontem o meu neném comeu a primeira vez 

comidinha... dei sopinha pra ele... 

(É?) 

Hoje eu fiz de novo...hoje eu dei suquinho de laranja... 

(Você quem fez?) 

Foi...fiz sopa de...mandioquinha...com batata...cenoura...couve...é...carne...cebola...bati tudo 

no liqüidificador... 

(Quem ensinou para você?) 
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Ah...minha mãe...porque minha mãe...eu...eu sempre...gosto de sopa batida, né...então minha 

mãe faz prá mim...eu sempre comia... 

(Você já sabia fazer?) 

Oi? 

(Sabia fazer?) 

Sabia...mas ontem minha mãe que fez a primeira vez prá mim aprendê direito...o tanto de 

botá sal...porque a gente só tá botando sal...não tâmo botando...alho por enquanto...não 

tâmo...só tâmo botando sal e óleo, né...e bem pouco sal...assim...não que um coisa que 

fica...sem sal...mas uma coisa também que não fique salgado...que nem nós comemos, 

né...uma coisa mais "light" (sorri) ..e hoje eu já dei suquinho de laranja...laranja serra d’água 

pra ele... 

(Esses serviços...por exemplo...de fazer uma sopa...cuidar de coisas da cozinha ..de coisas 

assim ..você já fazia antes?) 

Já...já...sempre fiz isso daí...desde pequena...eu sei fazê bolo...eu sei fazê um monte de 

coisa...eu sei fazê nhoque...(..) fazê...minha mãe sempre me ensinou essas 

coisas...agora...ele...que nem, o nenê, né...eu...eu dei prá ele assim...ele tá com...ele tá 

evacuando um pouco duro, né...desde a semana passada...então ele chora, né...e eu ainda tô 

com uns problemas agora...porque eu tô tomando anticoncepcional, só que tá descendo prá 

mim....e agora tem que ir no médico...só que eu já marquei...só tem pro dia vinte e dois...eu 

tô tomando direitinho...só que de repente começou a descer com o remédio...e...esse é um 

remédio forte...num é um remédio... 

(Quem passou o remédio?) 

Lá em Agudos um médico...é Microvular...e...ele não é um remédio fraquinho, sabe...e agora 

deu pra descê pra mim... 

(Você fez consulta de pós-parto?) 

Fiz...fiz tudo...não...não faltei em nada disso...nem em pré-natal...pré-natal eu ia sempre, 

também ...eu nunca gostei de faltá no pré-natal...tudo.....nunca gostei de ficá faltando.....  

(Com a sua irmã...as coisas ficaram como depois da gravidez?) 

Melhor...melhor...porque a gente era que nem ca...cão e gato, sabe...a gente não tinha 

paciência em nada...a gente brigava muito...agora a gente num tá brigando muito...tem vez, a 

gente discute assim...mas num é briga, sabe...que nem, antes a gente se catava...até quando 

eu tava grávida ainda eu me catei com  ela.... 

(Catei o quê?) 

Me batia...se batêmo nós duas...ela...eu dei (..) na parede...ela se trancô no banheiro...a gente 

sempre foi de...se batê muito...só que eu fico com dó...porque ela...assim não querendo dá 

uma de boa...mas ela não tem força...comigo...então qué dizê...ela vem...ela pode me 



 504

machucar só que ela apanha o dobro...aí ela...só que ela...ela é o tipo de pessoa que ela 

grita...grita...grita que nem histérica...ela quer ser histérica...é onde eu tenho dó...sabe...aí 

depois eu agrado...beijo...que eu tenho pena...sabe...mas agora...nossa...desde que (.)...desde 

que eu tava com seis meses de gravidez, nunca mais brigâmo...nunca mais....depois daí, 

nunca mais mesmo... 

(Aqui na casa...você mudou de quarto...quando você veio agora de Agudos?) 

Não...não... 

(Você continua no mesmo quarto?) 

No mesmo. 

(Mas a irmã mudou....e os móveis mudaram?) 

Não...não...tudo a mesma coisa... 

(O guarda-roupa...) 

Tudo...tudo...igual... 

(Tudo igual...) 

Tudo igualzinho...igualzinho...igualzinho... 

(Mas...e as coisas do R, ele trouxe algum móvel?) 

Não. 

(Televisão?) 

Não...que na casa dele não tem...é...a mãe dele é crente...a família dele é crente...então...não 

permite televisão...não permite som...não permite nada dessas coisas entendeu....só... 

(Você falou outro dia que ele tinha comprado uma televisão?) 

Ah...é...comprô pra mim (sorri)... 

(Deu de presente para você?) 

Não...é nossa, né...é nossa... 

(Sei...) 

Mas...faz tempo, já...fui eu que comprei...fui eu que comprei...mas...quem vai pagá é 

ele...é..só que isso daí já é prá quando a gente casá...já... 

(E quando você pretende casar?) 

Nós pretendemos em dezembro... 

(É...você já tinha me falado...) 

É...nós pretendemos em dezembro... 

(Tem alguma notícia de trabalho?) 

Num tenho nada...fui fazê ficha em dois lugares...mas também até agora nada...devem tê 

pêgo outras pessoas, né...até agora nada, viu... 

(Bom...conforme você tinha me solicitado que essa entrevista fosse mais curta...porque você 

tem problema de horário...eu queria só perguntar mais uma última coisa...) 



 505

Ah...tá.... 

(Se de tudo isso que a gente falou...tem mais alguma coisa que você ache interessante...da 

sua vida...) 

Não... 

(O que você (...) disso de você ter tido um bebê...disso de ser mãe nessa idade?) 

Bem...é difícil ter um bebê, né...mas é uma coisa...nossa eu achei a coisa mais...mais 

...emocionante...na hora que...que ele nasce, assim...eu achei a coisa mais...mais bonita que 

tem, sabe...é uma emoção (.) você foi mãe...você já sentiu, né...é uma emoção que num dá 

nem prá.... assim vê que...aquela...porque...eu tava grávida...até aí...eu sabia que tava 

grávida, só que... nunca...não via o neném...nada dessas coisas, né...aí quando o médico tirô 

assim...aí que eu vi que era real mesmo...me emocionei prá caramba... 

(Você acha que tem problemas...ou haverá problemas na sua vida...por você ter tido o bebê 

nessa idade?) 

Não...eu acho que não...eu não me arrependo de nada...né...eu se fosse pra mim fazê...eu 

faria tudo de novo... 

(Se alguma colega sua...sua irmã...perguntar para você...o que acha delas terem bebê com 

essa idade...o que você diria...que orientação você faria?) 

Eu acho que num é...como é que se diz...como é que eu vô dizê...eu acho que não é uma 

coisa que a gente deve procurá, né...não é uma coisa que....... 

(Por que?) 

Porque...dá muito trabalho...você...você tem que procurá uma pessoa...porque hoje em dia, 

muitas...muitos homens largam as pesso...as moças aí...então você tem que sabê com que 

tipo de pessoa cê tá...que nem...tê um filho...é....como você vai se dá...é muita mão de 

obra...sabe...você fica noites sem dormir...é...é choro, que tem dias que você não 

agüenta...sabe...graças a Deus o meu ainda não ficou doente...mas...tem criança que já nasce 

ficando doente...que nem o neném da T....que ficô internado com 

broncopneumonia...sabe...muita coisa....então....tá aberto lá...então e eu vou...e eu acho....eu 

acho que não é uma coisa que a gente deve ir atrás...sabe...é o sonho...é ..acho que é uma 

coisa muito boa...muito interessante tê um filho...mas não é...uma coisa assim ..pra se tê 

nova...se eu pudesse voltá no tempo...eu acho que eu teria ele do mesmo jeito...do mesmo 

assim...talvez eu só não teria tão nova...eu...mas no caso assim meu...que nem, no meu caso 

assim...eu voltaria atrás...faria tudo de novo...no mesmo tempo...porque agora você olha 

assim...dá trabalho...sabe...você olha é uma coisa tão compensada...te compensa tanto...uma 

criança assim pequenininha...sabe...que nem o meu...o meu já dá risada...já falo com ele, ele 

ri... ele tá no colo de alguém, escuta a minha voz, ele olha...sabe...então...nossa...é muito 

compensador isso...é...num tem nem o que falá...sabe...eu acho que........ 
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(Quais foram os problemas...além disso de muita mão-de-obra...acordar durante a noite...o 

que mais você acha que pode ser um problema...tendo um bebê nessa idade?) 

Na hora de tê também...porque pessoa muito nova não tem muita experiência...que nem 

eu...eu num tive experiência nenhuma...tive assim porque eu dei sorte...que nem...de tê pêgo 

um...um hospital que me ensinaram as coisas...como...ginástica...são uma preparação...só que 

tem pessoas ..tem meninas da minha idade que não têm condições...e não moram aqui...num 

tem nem...um lugar que possa fazê isso...tem pessoas que não chegam a fazê nem um pré-

natal.. 

(Você conhece alguma moça...nova que...teve bebê também...e que não teve um pré-natal do 

tipo que você teve?) 

Ah...conheço...lá no interior tem um monte... 

(E elas se queixavam?) 
Não...não porque lá eles num..(.) e tudo sabe...só que eles...num sabe nem que existe isso... 
entendeu...é que aqui...eles fizeram isso diferente, né...na...na Casa da Gestante e tudo...e eu...e nossa, 
eu achei que foi...um hospital excelente...olha, nota dez...se eu...se eu engravidá de novo ...eu vô 
procurá lá de novo...é que aí pra mim já não seria ali, né...pela minha idade...é que agora eu estou 
tendo com dezesseis anos...mas se fosse até dezoito...se eu engravidasse até dezoito anos (sorri).....eu 
gostei de tê ficado ali....gostei mesmo...foi bom...todo mundo, sabe..tudo educado...tinha...num...num 
tinha uma pessoa grossa, sabe...ali pelo menos todo mundo tem educação...tem lugares que você 
chega e são pessoas ignorantes...sabe...então qué dizê.... 
(Bom...eu agradeço bastante a sua colaboração na entrevista (.)..) 

Ah (sorri)...é a última ou tem mais uma? 

(Não...hoje é o último encontro...) 

I...i...mas quando você vai...fazê o livro? 

(Então...eu estou agora fazendo as entrevistas...estou escrevendo essas entrevistas...para 

depois fazer as análises e as conclusões desse estudo...) 

Aí tu vai botá no livro... 

(É...só que no livro...conforme eu falei pra você...) 

Ai...espera aí...deixa eu pegá meu neném...que ele tá lá sozinho no quarto...o R...péra aí (.)... 

(A gente está terminando o terceiro encontro gravado com a T....ela saiu da sala para pegar o 

bebê...dizendo que ele está sozinho...) 

   

T. chamou-me no quarto onde estava o bebê. Lá perguntou-me se eu trouxera a 

fotografia que ela me pedira. Disse-lhe que não havia encontrado. T. pediu-me indicações de 

emprego. Falou que a avisasse caso eu soubesse de algum serviço. Ela me parecia muito 

ansiosa para conseguir um trabalho. 
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Entrevista nº 7 - El 

 

 El., adolescente de 16 anos, alta e magra, foi convidada a participar do estudo, 

quando foi ao hospital para a sua segunda consulta de pós-parto. El. fez o pré-natal no 

PAIAG a partir do quinto mês de gravidez (vinte e duas semanas de idade gestacional), 

comparecendo a quatro consultas médicas e a oito encontros de grupos de preparação para o 

parto. Eu a atendera na entrevista de triagem do programa. Telefonei-lhe para marcar nosso 

primeiro encontro da entrevista, quase dois meses e meio após o nascimento do seu filho. No 

telefonema, quando me identifiquei e retomei a proposta da pesquisa, El. lembrou-se mim e 

do convite para participar. No primeiro encontro da entrevista, no entanto, ela disse ter 

esquecido que eu iria lá em sua casa, conforme combináramos cerca de uma semana antes. 

 

data de nascimento da adolescente:  17/05/1981 

data de nascimento do bebê:            24/06/1997 

datas dos encontros:   16/09/1997 

                                 18/09/1997 

                                 30/09/1997 

 

 

Primeiro encontro com El: 

 Tive dificuldade de encontrar a casa de El., pois no trecho próximo à numeração que 

eu buscava, a rua era interrompida por um conjunto de casas que formavam como uma 

barreira em seu trajeto. O bairro tinha recursos básicos de urbanização, era pavimentado e 

relativamente limpo. Pedi informações para um grupo de rapazes em uma esquina. Durante o 

tempo que eles me davam explicações, veio-me a impressão de que eles eram um grupo de 

usuários de drogas. Talvez eu tenha pensado isso pelo modo desconfiado que eles me 

trataram e porque aquela era uma região da cidade conhecida por possuir vários pontos de 

tráfico. A casa de El. era um chalé antigo, todo de madeira, em estado de má conservação, 

instalado ao fundo de um terreno com plantas e mato na frente. A moradia ficava no fim da 

rua, próxima ao sopé de um morro pouco urbanizado. Ao lado, havia algumas casas em 

melhor estado de cuidado e construção. Bati palmas no portão e dois cachorros vieram 

correndo, latindo ferozmente pelo corredor cimentado ao lado da casa. Depois de insistir 

várias vezes com minhas palmas, El. apareceu, vindo pelo corredor. Cumprimentou-me 

dizendo "eu tinha esquecido de você", parecendo referir-se ao encontro marcado comigo. Ali 

mesmo retornei ao assunto da pesquisa e perguntei-lhe se poderíamos conversar, conforme o 

combinado no hospital e pelo telefone. Ela falou "tudo bem" e indicou-me para que eu 
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entrasse. Perguntei se os cães mordiam e ela respondeu que às vezes sim, abriu o portão e foi 

em direção à casa. Eu não entrei pelo corredor, temendo os cachorros que não paravam de 

latir. Chamei por El. e perguntei-lhe se ela poderia prender os cães. El. os chamou e depois 

de algum tempo conseguiu tirá-los dali, levando-os para a direção da casa. Voltou e me 

chamou. Entrei na casa, passando por uma área coberta ao lado da porta lateral que dava para 

uma sala. Nessa área havia móveis velhos e objetos que pareciam já fora de uso, folhas de 

compensado, plantas em baldes plásticos e um papagaio numa gaiola pendurada no teto de 

folha de zinco. A sala que entramos, onde estava o bebê deitado num sofá, cheirava muito a 

umidade. Os móveis eram velhos e o estado de cuidado do ambiente parecia-me regular. 

Havia um sofá e duas poltronas forradas de tecido sintético, uma estante com televisão, 

canecas de porcelana e algumas bebidas, uma máquina de costura e um aparelho de som 

ligado. A cortina e o tapete da sala tinham aspecto de velhos e pareciam regularmente 

limpos. As paredes e o teto de madeira tinham uma pintura danificada pelo tempo e umidade. 

Atrás da porta, estava pendurada uma folhinha de calendário sobre um cartaz, com um mapa 

da América do Sul. Logo que entrou, El. indicou que eu sentasse, pegou o bebê do sofá, 

sentou-se, colocou-o no colo e o mostrou para mim, parecendo orgulhosa. Falou que ele 

estava grande e esperto, para dois meses e meio. O bebê estava bem desperto, arrumado e 

chupando chupeta. Dei as instruções da pesquisa e iniciamos a gravação. 

 

Registro do material gravado: 

(Entrevista com EL....é o primeiro encontro...no dia dezesseis de setembro à tarde.....eu já dei 

as instruções para EL....agora vamos começar a gravação....então, conforme eu lhe 

expliquei...você pode falar o que você quiser sobre a sua vida...o gravador vai estar 

ligado...você pode ficar à vontade ... (ouve-se música)) 

...Não sei o que eu falo .............................. 

(EL. está dizendo que não sabe o que fala...então...é assim...isso inclusive é bastante comum 

no começo...sabe?...EL. ..as pessoas não sabem nem por onde começar...fale.. assim...como 

está a sua vida?) 

Bom...agora melhorou, né...porque quando eu fiquei grávida dele eu senti vários problemas... 

com meus pais...assim, né....tive que largar emprego....o pai do nenê...também...assim...tive 

problema...que nem...eu tava com ele....agora não tô mais....agora....meu pai...meus pais tão 

me apoiando...ele adora o nenê, né...tudo bem..agora............. 

(Pode abaixar um pouco o som?...EL. se levanta...ela está com o bebê Ric. no colo...ela se 

levanta para abaixar um pouco o som...e acaba desligando o rádio) 

................ 

(Então...você estava falando que você não está mais com ele...) 
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É...não estou mais com ele, né...  

(Desde quando?)  

Desde o final da gravidez...mas depois...assim...que eu terminei com ele...também minha 

vida melhorou bastante, né...assim.. a gente...ele, assim ..tanto eu como ele..assim...a gente já 

pensou em voltar, né...mas não vai dar certo, né......... 

(Por que você acha que não vai dar certo?) 

Ah...eu acho não vai dar certo...porque a gente brigava muito, né...a gente brigava muito 

e....não dá...meu pai (....), meus pais não gosta dele.....ia começar tudo de novo...agora 

não...agora já tô bem, já....pretendo esquecer ele, né...pensar agora no futuro do meu 

filho.....então...quando ele qué..qué  vê o menino, né...ele pede pá vê....de vez em quando, 

assim.. eu deixo até no domingo...um poquinho...assim..e...também ele num me ajuda em 

nada...num dá nada pro menino......nada ... 

(Que idade tem o pai do bebê?) 

Tem vinte e um ...(ouvem-se latidos de cachorro) 

(Como que ele é?) 

 Como...assim? 

(O quê que ele faz?....como ele se dá com você? (...)?) 

Assim...ah...agora ele tá trabalhando...que antes quando a gente namorava...ele não 

trabalhava ...mas depois que eu fiquei grávida...ah...num sei...a..gente começou a brigar 

porque....assim apareceu uma ex-namorada dele e começou a fazer intriga....tudo, né...aí ele 

falou que...não queria nada com ela...por causa que eu tava grávida...aí ele ia ficar 

comigo...só que depois ele começou assim...a se juntar com más companhias, né...aí já viu... 

(Que más companhias, EL?) 

Ah...é.. pessoas assim....que usa droga...tudo isso...é...aí ele...os caras começaram a trazer 

assim...é..  mulher pra ele...tudo....aí não deu mais, né...aí..a gente terminou...tanto que agora 

ele tá com uma dessas, né...que os colegas apresentaram (o bebê balbucia) pra ele...ele tá 

com uma delas..... 

(Você estava namorando com ele, quando você engravidou?) 

Tava... 

(Há quanto tempo você namorava com ele?) 

Ah...um ano e poco... 

(Um ano e pouco...) 

Um ano e poco...é...um mês...uns dois mês...num me lembro... 

(Você começou a namorar com ele com que idade?) 

Com quatorze......foi no...foi dia trinta e um de....dezembro, de no...noventa e seis...que a 

gente começou a namorar.................... 
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(Noventa e seis?...ainda não faz um ano...pode ter sido em noventa e cinco...)                                                    

É...foi época de noventa e cinco...porque  a gente ficou noventa e seis junto...aí... 

(Você pensava em engravidar?) 

Não... 

(Você usava algum método para não engravidar?) 

Não...tanto assim...da primeira vez assim, né...a gente usou...aí....mas depois a gente não 

usou mais...aí depois de um tempo, ele falou assim...ele resolveu, né...aí...falou assim que a 

gente ia transá só de camisinha...que é pra mim num engravidá...mas também, foi só naquele 

dia, mais nada......que..sei lá...como.....tava acostumada...tava acostumada a transar com 

ele...sei lá nunca...tinha ficado grávida...sei lá...de repente a gente acha que tem algum 

problema... qualquer coisa...que num engravide...aí não me preocupei.... 

(Você achou que você teria algum problema?) 

Achei...  

(Ou ele?) 

........Bom....eu achei que eu teria algum problema, né.... 

(Que tipo de problema?) 

Ah...eu achei...assim que não pudesse ter filho...uma coisa assim....porque eu nunca tinha 

engravidado, né.... 

(Você tinha....várias vezes, tido relação com ele...sem usar nenhum método conceptivo?) 

Não... 

(Durante quanto tempo você transou com ele...sem usar nada para se proteger e não 

engravidou?) 

Foi quase um ano... 

(Durante um ano...você teve relações sem camisinha...sem utilizar nenhum método?) 

Sem camisinha...sem método....sem nada.... 

(Dos métodos que você conhece...você chegou a usar qual?) 

Nenhum ... 

(Nenhum ...nem camisinha?) 

Só usamo camisinha duas vezes (..)..... 

(Foi porque ele quis...ou foi você quem quis?)           

É...da primeira vez..foi eu que pedi...da segunda vez, foi porque ele quis... 

(Você já tinha tido relação antes?) 

Não... 

(Foi a primeira?) 

Foi....assim...quan...no dia que eu engravidei? 

(Não,  com ele...) 
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Ah...com ele foi ................ 

(Você se dava bem....sexualmente...com ele?) 

Dava...hum...hum (confirmando)... 

(Da primeira vez que você teve relação...você se lembra como foi?) 

Lembro (sorri)... 

(Como foi?) 

Ah...fiquei meio assim....meia preocupada...nossa doía muito...mas aí depois...assim...passou, 

né...voltou ao normal... 

(Onde você teve?...em que lugar...)  

Na casa dele......... 

(Lembra-se...se você teve medo? ...(..)?) 

Eu fiquei......eu fiquei com um poquinho de medo sim...não foi medo...foi nervosismo..... 

(Você tinha medo de engravidar...ou não?) 

Eu tinha medo...era da dor... 

(Você nem pensava em gravidez?) 

Não... 

(Você conhecia métodos...então...naquela época?) 

Conhecia... 

(Qual você conhecia naquela época?) 

Ah...camisinha...anticoncepcional...tabelinha...injeção...... 

(Naquela época, você sabia disso tudo?) 

Tudo... 

(Quem tinha ensinado para você?...ou você tinha tido informação?) 

Ah...minhas colegas di...di...que usa...alguns foi...assim...aprendi lá no hospital... 

(Sei...) 

Essas coisas..... 

(Você já tinha tido uma amiga...alguma colega que tivesse ficado grávida antes?) 

......Não....acho que a única...num me lembro direito...acho que não........... assim...nessas 

condições não, né....assim...só assim...casada...desse tipo...conheci...sim...depois...depois 

assim...que eu engravidei...nossa...quase as meninas da rua...quase tudo tinha engravidado.... 

(Depois de você?) 

É..... 

(Ah é?...muitas engravidaram depois de você?)   

Algumas engravidaram.... 

(Quantas mais ou menos?) 

Ah...umas quatro...cinco... 
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(E eram suas colegas ..) 

Era............ 

(Era nessa faixa etária...mais ou menos da mesma idade, EL.?) 

Era tudo da mesma idade...quinze...dezesseis...dezessete anos....mesma idade...aí depois eu 

conheci...depois que eu fiquei grávida, né...eu conheci uma...uma garota que tinha 

tido..nenê...lá no Silvério, né (nome do hospital)...foi ela que indicou pra mim í pra lá... 

tudo.............(o bebê resmunga) 

(Então você estava com quinze...quando você engravidou?) 

Foi com quinze.... 

(Quem descobriu que você estava grávida?...quem desconfiou?) 

Eu... 

(Depois de quanto tempo?) 

Ah ...um mês...eu sentia cólica todo dia...todo dia...todo dia...aí...eu comentei..isso com uma 

colega minha, né...achou assim que era, ou..."então vai descer pra tu, né"...só que..sei 

lá...quando ela falou isso...deu um pressentimento assim...ah não...num vai descer, né....acho 

que eu tô grávida....aí...passou...tudo...aí falei pro meu namorado.....falei com ele...aí depois 

de um tempinho, eu fiz exame...deu positivo...........aí...eu...aí...ele ...quan...quan..quando saiu 

o resultado, que deu positivo...nossa...ele ficou muito de bobera...ficou desesperado, assim.... 

tá.....aí..ele pediu pra mim tirá (o bebê resmunga)...mas...eu num queria tirá meu....tentei 

tirá...por causa...assim...sei lá...eu vi ele...assim...naquela agonia...fiquei apavorada...aí tomei 

remédio...mas...... 

(O quê que você tomou?)  

Eu tomei o...ai....num me lembro...o nome do remédio....era dissolvido no soro...... 

(Onde você comprou o remédio?)  

Ah...foi uma colega minha que tinha...que dissolvia no soro...aí...comprei uma...uma seringa 

de três ml...uma coisa assim...aí.. coloquei.... 

(Colocou aonde?) 

Na casa dela.....assim...na vagina, né...e vim pra casa...acho que nisso o remédio desceu e 

não afetou o bebê........ 

(Mas...você também tomou alguma coisa por boca?) 

Não.... 

(Você só colocou um  remédio na vagina...) 

É...na vagina ... 

(Você não se lembra do nome?) 

Não...num lembro...........num lembro...acho que era um pozinho (o bebê resmunga)... 

(Um pó...) 
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É... 

(Ardia...depois (..)?) 

Não...num teve nada ..... 

(Foi uma colega sua quem deu?) 

É...que ela tinha...que ela já abortou...aí ela.... 

(Ela abortou...usando esse pó?) 

É...ela disse que abortou usando esse pó......... 

(Você estava de quanto tempo, EL.?) 

Acho...dois meses...já... 

(E só sabiam você e o pai do bebê? ...mais ninguém sabia?) 

É...a família dele, né....  

(Sabia?) 

É....e uma colega minha.... 

(Que foi essa quem deu?) 

Não...uma outra.....aí...depois...ah....meu patrão ficou sabendo que eu tava grávida...aí....eu 

desmenti...aí...ele pediu pra eu fazer um...teste de urina, né...um.....colher urina pra...pra... 

fazê exame, aí...como eu tinha ficado com medo....eu sabia que ele ia me pedir esse 

exame....eu levei da minha colega, né...peguei lá na minha colega...coloquei num potinho e 

levei...aí...deu negativo...aí...fiquei até os cinco meses lá...aí...eu num agüentei mais...uma 

colega minha do meu trabalho falô assim..."EL....você tá com o maió barrigão"...aí veio falá 

comigo.......aí.....eu abri o jogo pra ela, né...aí eu também num tava agüentando 

mais...aí...ela...foi...conversou com meu patrão...tudo...aí...eu num tinha coragem de falá nem 

pra minha mãe nem pro meu pai.....ele falou pra mim...conversou com eles...deu a maior 

ajuda...maior força....... 

(Ah ...foi ele quem conversou com seus pais?) 

Foi ... 

(Ele chamou lá?...ele veio aqui?) 

É...pediu pro meu pai...pra minha mãe vim...primeiro ele falô com a minha mãe...minha mãe 

foi...conversou com ele...tudo...aí ela não queria aceitá....mas ele conversou com ela...tudo 

..aí ela começou a aceitar mais já....aí depois ela falô assim pra mim falá com meu pai ...só 

que eu num tinha coragem.....aí eu pedi pra ele falá com meu pai...meu pai foi lá...aí ele 

falô...aí meu pai queria que eu fosse embora de casa...tudo mais......mas aí ele conversou... 

então já..já veio pra cá melhor, né...mas ficou aquela coisa...ele queria matar o pai do 

bebê......pegou o revólver...foi atrás dele...nossa...maió confusão.... 

(Hoje está (.)?) 

Hoje ele adora o menino ...........  
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(O seu pai?) 

É ... 

(Você trabalhava com o quê?) 

Trabalhava numa clínica...no Gonzaga (nome de bairro).... 

(Na clínica do quê?) 

Fazia assim...ultrassonografia...assim....  

(O seu patrão era médico?) 

Não...é...o meu patrão?.. é...o meu patrão era....  

(Ah...então foi um médico que conversou com o seu pai?) 

Foi... 

(Você era registrada?) 

Não...trabalhava...eu era das Legionárias, né (referência a uma instituição da cidade que 

coloca adolescentes pobres no mercado de trabalho)...também fui desligada de lá por causa 

da gravidez.... 

(Ah...quando está grávida tem que ser desligada?) 

É...aí também depois de poco tempo...ela fechou, né... 

(O quê?) 

A Legionária...então seria mandada...desligada...de qualquer maneira, né... 

(Então você não teve direito à licença?) 

Não.......aí é só isso...tem um advogado, amigo do meu pai, né...que conhece lá...o...um dos 

sócios lá, né...conversa com ele...tudo...aí ele disse que eu tinha chance de voltar pra lá...mas 

assim...depois de um tempo, né...por causa do bebê...assim.....foi lá conversá com ele....pra 

sabê se eu podia voltá pra lá...  

(Você chegou trabalhar lá....nessa clínica de ultrassonografia que você falou...foi isso?) 

É... 

(Durante quanto tempo?) 

Cinco meses... 

(Então foi logo que você engravidou que você começou a trabalhar?) 

É...eu saí do emprego que eu trabalhava, lá na Concessionária Philips...eu saí de lá em 

setembro....aí eu comecei trabalhá na clínica...dia vinte e dois de setembro, eu já tava 

grávida, né...que eu engravidei em setembro... 

(Quando foi a sua última menstruação?) 

Foi em setembro... 

(Em setembro mesmo..) 

Foi em setembro...não....eu comecei a trabalhar na clínica dia vinte e dois de outubro... 

(Então você já estava grávida?) 
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É...então já tava sim...já tava grávida, né........assim...de poquinho tempo.... 

(Você começou a trabalhar com que idade?) 

Com quinze. 

(Com quinze...) 

Hum...hum... (concordando) 

(Logo que você fez quinze?) 

Foi um mês depois...dois meses...é...um mês depois...que eu fiz quinze... 

(Seu aniversário é em que mês?) 

Maio...dezessete de maio... 

(Você começou a trabalhar em junho?) 

Dia primeiro de junho.......aí eu fiquei no serviço até outubro...(..) agora parei, né...tô só 

cuidando dele.....................  

(Aqui...quem mora nesta casa) 

Mora eu...o nenê...meu...minha irmã...meu pai e minha mãe... 

(Sua irmã tem que idade?) 

Tem treze... 

(São só duas filhas?) 

Só....... 

(A sua mãe trabalha fora?) 

Trabalha. 

(Trabalha com o quê?) 

Ela é faxineira. 

(Faxineira...) 

Hum...hum...(concordando) 

(E o seu pai?) 

É estivador... 

(Estivador...) 

Hum...hum...(concordando) 

(Então você, durante o dia, fica tomando conta do bebê aqui?) 

Hum...hum...aí de noite, ele...minha mãe e minha irmã fica com ele...aí eu vou estudar...na 

hora do recreio, minha irmã leva ele lá....pra ele mamá... 

(Ele está mamando no peito....só no peito?) 

Tá mamando só no peito.....aí minha irmã...quando é assim...nove e meia...leva ele lá...ele 

mama...aí ele vai....leva ele pra casa...continuo na aula...aí eu venho direto pra casa pra dá 

mamá pra ele de novo... 

(Você está em que série?) 
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Oitava... 

(Oitava série...) 

Hum...hum... 

(Você não chegou a parar de estudar?) 

Não...fiquei só um mês, né...porque eu ganhei ele....assim...na última semana de 

aula...foi...eu fui...eu fui pra escola até dia vinte e três de.....julho ..de junho....ele nasceu no 

dia vinte e quatro...assim que eu cheguei da escola....e saí até mais cedo...eu saí dez horas 

...não quis ficar pra última aula...aí eu fiquei com uma colega minha na rua...até umas 

onze....aí eu entrei...tomei banho...me troquei...fui dormir...aí comecei a sentir dor...aí 

levantava toda hora...que dava uma vontade de fazer xixi, né...quando tem dor...aí levantava 

toda hora...descia no banheiro toda hora...aí não agüentava...não agüentei ficá na 

cama...peguei minhas coisas...vim e deitei no sofá (o bebê resmunga)...quando vinha a dor, 

eu sentava...aí teve uma hora que eu fui no banheiro...minha calcinha toda...suja de sangue, 

né...aí eu chamei minha mãe pra ir pro hospital...aí ela foi.......fiquei um mês só fora da 

escola...... 

(Ele nasceu no dia vinte e quatro de ...)  

De junho... 

(Junho ...(.) já eram as férias...de julho...) 

Já era férias...é...em junho era já férias...porque a gente ia terminar a aula...dia vinte e oito... 

(De junho?) 

As férias entrava dia vinte e oito, né... 

(E você retornou à escola quando?) 

Dia vinte e oito de agosto... 

(Vinte e oito de agosto?) 

Hum...hum......... 

(E como é que foi o seu parto?) 

Foi (....)...a dor num é tanto...num é assim...como dizem que é uma dor horrível...isso 

tudo...que eu cheguei no hospital, eu tava com...de seis pra sete de dilatação, né...aí 

fiquei...sei lá...pra diminuir a dor, eu sentava...ficava em pé.....aí colocaram o soro 

na...menina que tava do meu lado...aí colo...colocaram em mim....também foi...foi mais 

rápido que o dela...porque ela já tava com uma dilatação a mais do que eu, né...aí foi 

rapidinho também..........só tive que fazer força assim...duas vezes também.... 

(Foi parto normal?) 

Foi normal.... 

(O que você achou de ficar no hospital?) 

Não foi tão ruim, não... 
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(Não foi tão ruim...) 

Tch...tch (negando)...num foi ruim não...a hora passa...passa rapidinho...só de noite... 

assim...parece...sei lá.....parece que de noite a hora não passa...não tem nada pra fazer............ 

(Você recebeu visitas no hospital?) 

Foi minha mãe...foi me vê...o pai do nenê também.... 

(Ah...ele foi ver?) 

Foi... 

(Mas vocês estavam desmanchados?) 

Tava......aí ele foi lá...levô uma colega minha, né...ele foi os dois dia....de noite ele subia ....o 

pessoal assim....da rua...foi lá me vê de noite....................... 

(Você chegou a ficar com o pai do bebê....como chama o pai do bebê?) 

I. ... 

(I. ...você chegou a ficar namorando o I.... até quanto tempo de grávida?) 

Acho que até o oitavo mês......é....é....foi até o oita...é...foi até o oitavo mês...quase no...quase 

nove....não...foi até oito mesmo..... 

(Então no último mês de gravidez, você desmanchou....foi você quem desmanchou?) 

Foi...a  gente voltou, né...eu falei...ah...num era a mesma coisa...num tava...num tava...assim 

...me sentindo bem...assim...junto com ele...aí pedi pra desmanchá.... 

(Por que?...você já tinha desmanchado...e voltou?) 

Já... 

(Durante a gravidez?) 

Durante a gravidez..... 

(Nessa época ele estava usando droga?) 

Não... 

(Nenhuma?) 

Nenhuma...eu falei...ah...pelo que dizem...disseram pra mim assim...que ele num chegou 

usar, né....... 

(Mas essa turma que você fala que agora ele está mais ligado...usa que tipo de droga?) 

(...)..Durante um tempo...assim que...quase um mês...assim...que ele andou...assim com o 

pessoal...mas agora...sei lá...sumiu....num tá...num tá mais aqui......... 

(Você já usou alguma droga?) 

Não... 

(Nunca experimentou nada?) 

Tch...tch (negando)...nenhuma..(.) fumava cigarro...assim...normal, né...quando eu fiquei 

grávida, parei...  

(Parou com o cigarro?) 
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Parei... 

(Continua deixando o cigarro?) 

Deixei...num tô fumando............... 

(Onde você conheceu ele?) 

Ah...foi....tava aqui na rua, né...conversando com meus colegas....uma colega minha, né 

(.)...aí ele passou...minha colega parô ele...pra falá que tinha visto ele num sei 

onde...perguntou.... tinha ido acho que na mesma festa...ela tava comentando...aí ele 

sentou...assim no meio fio com a gente...conversando...assim (o telefone toca)...aí depois 

a...aí depois...aí depois ele começou assim a...na rua, assim...a me procurá na rua ...  

(EL. interrompe a entrevista para atender o telefone) 

(Falando no telefone)..."Não...ele tá quietinho....tá...tchau". 

..........Assim...aí ele começou... na rua...assim...pra conversar comigo....aí ele pediu pra 

conversá comigo...aí eu fiquei conversando umas duas...três..vezes...aí ele pediu pra namorar 

comigo....fiquei com ele...assim...depois a gente namorô......... 

(Você já havia namorado alguém antes?) 

Não...já tinha ficado...assim, né... 

(Já tinha ficado...você ficou a primeira vez com que idade?) 

Com nove....(diminui o volume da voz) 

(Com nove......você tinha ficado já com vários?) 

Já...alguns... 

(Quantos, mais ou menos?) 

Uns quatro.... 

(Quatro...) 

É.... 

(Você ficou mocinha com que idade?) 

Quatorze... 

(Quatorze...) 

(Você lembra o mês?) 

...Eu acho que foi em janeiro... 

(E você começo a ficar com o I ..em que mês?) 

Em ...novembro... 

(Então você já era mocinha, há uns dez meses...) 

Foi.. porque....fiquei com ele...comecei ficá com ele em novembro...aí depois a gente 

começou a namorá...mas só...assim...comecei a transá com ele...mesmo...só depois de um 

tempinho... com dois meses...três meses...três meses depois que a gente começou a namorá.... 

num foi assim...logo de cara...três meses depois..... 



 519

(Do início do namoro?) 

É..... 

(Então você já estava quase com quinze?) 

É...foi em março....dois meses (.)... 

(Ele estava com...) 

Acho que com...vinte... 

(Com dezenove?) 

Tava com vinte... 

(Nessa época, ele não estava trabalhando?) 

Não...ele começou a trabalhar depois, né...que eu fiquei grávida.......fiquei grávida...ele 

começou a trabalhá.... 

(Ele estudava nesta época ou não?) 

Não (..). 

(O quê ele fazia?) 

Como assim? 

(Ela não estudava...ele não trabalhava...) 

Fazia nada...era um vagabundo...ele ..ficava em casa...comia...dormia...até às tantas....aí de 

noite, ele ficava na rua... 

(Você chegou conhecer a família dele?) 

Conheço....com quem assim que ele mora, né.....a mãe...e o pai dele...porque ele num 

mora...assim...com a mãe e o pai dele...ele mora na casa de uma amiga...de um colega......a 

mãe de um colega dele.... 

(Mãe de quem?) 

A mãe de um colega dele....mora a mãe, né...e três filhas...e mais uma...inquilina que mora 

junto, né......conheci a mãe dele, o pai dele, as irmãs ..mora pertinho da minha rua.... 

(Quem sustentava ele?) 

Uma moça ....(.) ... 

(Uma moça?) 

É....... (..) trabalhava no Lava-rápido...mas....depois ele parou..................... 

(E durante o tempo que você namorou com ele...ele não trabalhou?) 

Não... 

(E...ele tinha dinheiro?) 

Era raro ele tê dinheiro...de vez em quando...assim que....o colega dele tinha Lava-rápido, né 

...chamava ele...assim...final de semana...pra trabalhar....ele ganhava dinheiro assim............... 

(E os pais dele com  relação ao bebê El.?...conhecem?) 
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Não conhece........não conhece...porque depois que a gente...porque assim...não é a mesma 

amizade assim...que eu tenho com a mãe dele...assim...aí fica...lá onde ele mora, né...aí fica 

meio assim...mas.......ele mesmo pediu pra...quando a gente brigou uma vez...ele falou pra 

num...pedia assim pra mim...num ir mais lá, né ...(...)..sei lá....(..) eu falei pra mim mesma, 

né...que eu num ia mais lá....agora depois que a gente voltou...tudo...ele já pediu pra mim ir 

lá...mas eu num vou não.................nem a família dele...nem ela também conhecia o nenê ..... 

(Você falou que só quem El.? (..)?) 

Só uma colega dele que mora no mesmo prédio que ele...assim...que conhece, né...que veio 

aqui vê o nenê........ 

(Você falou que os pais dele moram aqui perto?) 

Mora... 

(Mas mesmo assim não viram o bebê?) 

Não...porque meu pai assim...quando meu pai tava atrás dele, né...meu pai foi na casa da mãe 

dele...assim escondido...não tinha nada a vê...pra ameaçar ele, né...os pais dele num...acho... 

(não) gostam muito do meu pai.......por isso, né.......eu ia na casa dele...assim.....quando a 

gente namorava...apesar que eu nunca cheguei  assim a conversá com a mãe e o pai dele....eu 

ia lá de vez em quando...não era muitas vezes...de vez em quando........falava "oi"...assim... 

"tchau"...ia embora......... 

(Com relação ao registro do bebê...como ficou?) 

(...) 

(..?) 

(...) Ele quis registrá...(...) registrava com o nome dele ...falei que não.....  

(Você não quis?) 

Eu não quis...ele ficou com raiva de mim por causa disso...chorou...tudo mais...mas eu num 

deixei........ 

(Por que?...você achou que não devia?)  

Ah...porque...sei lá...ele num deu atenção....num sei...quando eu tava grávida...ele já num 

dava atenção, assim...pra mim....pro bebê...assim.....quanto mais depois, né....também porque 

assim...ele...colocando o nome...assim...se for no juiz...ele tem direito de levar o menino pra 

casa dele e tudo mais...e já no meu nome, não....por isso...que eu não quis............................ 

(Como que é cuidar dele?) 

Ah...ele num dá muito trabalho...é gostoso assim.......ele num dá tanto trabalho...ele fica 

quietinho...é só assim.....o primeiro dia que ele nasceu...o primeiro dia que ele ficou aqui em 

casa, ele num dormiu...ele ficou chorando a noite toda.......aí depois ficou assim um 

tempinho ...assim...quase um mês...aí depois ele melhorou.....ele dorme...acorda uma vez só 

de madrugada prá mamá...aí depois ele dorme até assim...umas dez horas...dez e meia...aí de 



 521

manhã, eu dô banho nele...dô de mamá pra ele...troco ele...aí ele dorme....aí cuido assim...da 

casa...aí de tardezinha...assim lá pelas quatro horas...cinco horas...ele acorda...mas ele fica 

quietinho.....ele acorda...ele fica brincando...faço tudo...... 

(Você faz ...os serviços da casa?)  

É... 

(A irmã  ajuda...ou é só você?) 

A irmã ajuda... 

(Você começou a fazer serviço em casa com que idade?) 

Com doze... 

(Com doze anos...) 

Com doze...treze anos...... 

(Então...assim...as roupas do bebê...esses cuidados com (..)..tudo...é você quem faz?) 

Hum...hum... (concordando) 

(De noite...então...quem ajuda?) 

A minha mãe e minha irmã.... 

(A mãe e a irmã......estou vendo o bebê com uma roupa tão bonitinha....as coisas que ele tem 

...quem compra essas coisas para o bebê?....estou vendo o carrinho....também uma sacola...) 

Ele ganhou tudo...tudo... 

(De quem?) 

Ah...da família assim, né....só...o pai dele que comprou assim...o carrinho...três macacões pra 

ele...só isso.... 

(Antes de nascer...ou depois?)  

Antes de nascer.... 

(Já sabia que era menino?) 

Sabia..... 

(Quem escolheu o nome?) 

Eu......o pai dele queria Gui....eu queria Ric....aí coloquei Ric. (.)...a única coisa que eu 

comprei mesmo...assim...foi dois pacotes de fraldas...uma toalha...acho que só...o restante ele 

ganhou tudo...que assim...as pessoas...assim que tive nenê...aí deram ropinha 

assim...usadinha ...mas que tava  nova,  né...... 

(....El., eu tive que trocar a fita...você estava falando...com relação à roupa....ele ganhou 

muita roupa?) 

É...ele ganhou bastante roupa, né...bastante roupa...bastante fralda...minha madrinha...assim 

...minhas tias deram bastante coisa mesmo pra ele...os amigos do  meu pai.....num comprei 

quase nada...quase nada...ganhou bastante coisa mesmo............. 
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(Bom...a gente vai terminar o nosso encontro de hoje...você colaborou bastante...eu quero 

saber se eu posso voltar num outro dia para gente continuar....) 

Pode... 

(Vamos combinar um horário? ...vou desligar o gravador...) 

 

 No final do encontro, combinei com El. a data de meu retorno. Ela comentou que 

não poderia nas tardes de segundas, quartas e sextas-feiras, porque estava fazendo um curso 

de datilografia. Também falou que não podia durante as manhãs, porque ficava atrapalhada, 

arrumando a casa. Marcamos então o encontro para dali a dois dias, numa tarde de quinta-

feira. 

 

Segundo encontro com El 

 Quando eu batia palmas em frente à casa de El., uma  adolescente chegou e foi 

abrindo o portão, sem parecer temer os cães que já vinham latindo. Ela me olhou como se me 

conhecesse e quando eu disse que aguardava por El., comentou que era irmã de El. e que me 

conhecia do hospital. Pedi-lhe que prendesse os cachorros. Enquanto falávamos, El. apareceu 

no corredor lateral do chalé e veio vindo na nossa direção. Quando dois dos cães foram 

presos, entrei em direção à casa, seguida por uma cadela, deixada solta, com a informação de 

que "essa não mordia". Entramos na sala. O bebê estava deitado no sofá e chorava 

fortemente. El. pegou-o no colo, abriu seu macacão, chamou-o de "mijão" e pediu para a 

irmã ir buscar uma fralda. Comentou que ele estava nervoso e que no dia anterior tivera 

cólica. A irmã trouxe uma fralda de pano e El. trocou o bebê, deitando-o no sofá. Depois o 

levou ao peito e abriu a parte de cima do macacão, deixando o bebê com os braços de fora. 

Ela tentava acalmá-lo, conversando com ele, usando voz baixa como num canto que repetia 

"que foi?". O bebê continuava chorando e às vezes parava, enquanto dava umas sugadas no 

peito. El. pediu para a irmã preparar o banho dele, e dali do sofá, dava umas instruções sobre 

a água e a banheira. Eu aguardava sentada, observando. Quando o bebê se acalmou, 

perguntei a El. se ela queria cuidar do banho do bebê para depois iniciarmos a entrevista. Ela 

disse que a irmã daria o banho, porque já estava acostumada e que poderíamos começar. El. 

não parecia atrapalhada com o que acontecia com o bebê. Retomei as instruções e liguei o 

gravador. Logo no início da gravação, a irmã trouxe a banheira para a sala, colocou-a sobre 

uma mesinha, trouxe a água e começou a banhar o bebê. Isso foi uma das intercorrências 

importantes da entrevista pois parte da atenção de El. focalizou-se no banho do bebê, ali na 

nossa frente. A outra, foi a chegada do pai de El. que ficou na sala uma parte da entrevista, 

falou comigo sobre o bebê e algumas vezes brincou com o neto. Conforme pode ser 



 523

verificado no registro do material gravado deste encontro, essas duas intercorrências 

parecem ter direcionado parte do discurso de El. e a forma geral de interação na entrevista.  

 

Registro do material gravado: 

(Segundo encontro da entrevista com El. ...eu cheguei e o bebê está chorando 

bastante....agora EL. está dando de mamar.......ele mama só no peito El.?) 

No peito... 

(Ele mama mais alguma coisa?) 

Às vezes chá...assim pra ele...toma suco de laranja... 

(Chá e suco de laranja...) 

.......Também num é freqüente....só assim quando ele tá com gases...pra soltar os gases...aí 

dou chá...assim pra ele...eu parei um poco assim...de dar o suco de laranja porque eu acho 

que tava dando cólica nele ........... 

(O cachorro entrou e se deitou no meu pé....eu acho que ela já me conhece.....pode deixar ela 

deitada no meu pé...acho que ela já fez amizade...(o bebê chora).....quando eu cheguei El., o 

bebê estava (..)?) 

É...tava...um poco nervoso ...sei lá acho que desde...das...das três e poco até agora, ele não 

para de chorar........... 

(O que você acha que é?) 

Ah...acho que ele tá com cólica... 

(Com cólica...) 

É...   

(Ele costuma ter cólica?) 

Ele tinha sim...no começo ele tinha bastante, né...mas agora melhorou bastante (o bebê 

resmunga)...ontem  ele teve...fazia tempo...já fazia um bom tempo que ele num tinha 

cólica...aí ontem ele teve cólica.....que ele já...num tá...ele, faz...três dias que ele num faz 

cocô...e aí eu acho que ele tá com cólica...por isso.....e aí hoje ele pegou um poquinho de 

cólica agora de tarde...... 

(Você tem levedo o bebê ao pediatra?) 

Não...... 

(É você que leva?) 

Levo.......(o bebê tosse) ..eu levo ele uma vez por mês...e no comecinho assim do primeiro 

mês foi ...toda semana, uma vez por semana, né...agora...uma vez por mês..... 

(O bebê está soltando muitos gases....) 

................................................... 
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 (EL. está me perguntando...falando muito baixo...o que ela deve falar....fale o que você 

quiser....) 

...................... 

(Eu poderia perguntar para você...assim....sobre aquela conversa que a gente teve...você 

pensou em alguma coisa?...você gostaria de comentar alguma coisa?) 

Não...acho que num tem nada pra...comentar não.........num sei..........num sei......................... 

(Não sabe......estou vendo aí que sua irmã está preparando...o quê?) 

O banho dele... 

(O banho...quem é que ajuda então nos cuidados dele? ...você já havia me falado alguma 

coisa disso, não é?) 

Foi.....a minha mãe e a minha irmã, né...que nem ..agora quando você chegou ela tinha 

colocado a água pra esquentar, né...pra mim dá banho nele, né...pedi pra minha irmã dá 

banho nele pra mim ... 

(Você quer que eu aguarde você dar banho?) 

Num precisa... 

(Não?) 

Não... 

(Ela também está acostumada a dar banho nele?) 

Ela já acostumou... 

(A irmã pede para El. arrumar a roupa do bebê) 

"A roupa dele já tá arrumada...é só colocá a água na banheira" (falando com a irmã) 

(A irmã pergunta: "onde está o plástico?") 

"Tá do lado do meu criado-mudo".........ele vai....ele toma banho agora....assim ele fica 

quietinho...ele melhora bastante (..).... 

(Sua irmã tem que idade?) 

Tem treze...é....ela me ajuda assim a dá banho nele...a trocá ele.....às vezes leva ele prá 

passear...assim...fica lá fora com ele....isso...... 

(A irmã de El. já trouxe a banheirinha...que estava aqui na mesa da sala...colocou um 

plástico em baixo.....ela está preparando o banho do bebê aqui na sala onde nós estamos 

fazendo a entrevista ...) 

Agora depois que ele tomá banho ele fica quietinho............ 

(Como que é cuidar de bebê?...o que você acha?) 

Ah...eu achei gostoso.... 

(Você imaginava que ia ser assim?) 

Não... 

(Não...) 
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Ah....sei lá...tem tanta gente que fala.....ah...dá trabalho...tudo isso...muita coisa...num dá pra 

fazer nada.... mas eu num achei...achei gostoso......porque ele mama.....ele fica quietinho, 

né...ele assim num dá trabalho... né...porque ele mama....aí eu troco ele ..aí deito ele assim 

aqui no sofá, né....ele fica acordado assim...ou dormindo...assim...ele fica quietinho...ele 

brinca já com as coisas...num dá trabalho...de noite ele dorme bem..........ele dorme bem à 

noite...ele acorda só uma vez....assim pra mamá, né....depois só de manhãzinha........ 

(O que é mais difícil?) 

O que é mais difícil? 

(De cuidar do bebê...) 

É quando ele tá com cólica... que ele num pára de chorar...porque eles num falam, né...então 

é...difícil saber o quê eles têm....ele chora, né...tem vez que ele num chora...ele grita...de 

tanta dorzinha que ele tem....aí médica fala, né....assim...pra dá...colocá ele...de barriga pra 

baixo ..fazê massage na barriga dele (.)....mas eu já fiz isso uma vez e num passou (ouve-se 

balbucio do bebê).....ele ficô a noite toda chorando.........  

(E aí quando ele fica a noite inteira chorando...o que acontece com vocês...aqui na casa?) 

Ah...num sei....às vezes...tem hora que eu fico nervosa....eu fico nervosa....aí minha mãe 

pega ele...faz massagem nele.... faz de tudo...até ele pará de chorar....tem vez que ele num 

pára de chorá....minha (..) deita ele...com ela...assim ele dorme ..................ele dorme ............ 

(Aqui tem quantos quartos?) 

Dois quartos... 

(E ele dorme....) 

No meu.... 

(No seu, dorme você...) 

E a minha irmã... 

(E a sua irmã...) 

............................... 

(El. tira o bebê do peito.....e ..entrega para a irmã......que o coloca na banheirinha para tomar 

banho...o bebê começa a chorar...bem alto......a mãe vai experimentar a temperatura da água 

.....disse que está um pouco quente...pede para o tirar.....coloca mais água.....o bebê continua 

gritando...........El. tenta por a chupeta na boca do bebê.....o bebê começa a chupar a chupeta 

....e se cala.............ele chupa chupeta desde quando?) 

Desde que eu vim pra casa, saí do hospital...ele...ele começou a chorar muito....aí eu dei uma 

chupeta pra ele..... 

(A chupeta caiu da boca...o bebê voltou a chorar....) 

Desde quando ele....saí do hospital...quando ele começou a chorar assim....num parava mais 

de chorar....(o bebê continua chorando)...aí eu tive que dá...aí eu dei chupeta pra ele...a 
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chupeta que ele tinha era muito grande, né...aí tive que comprar esta chupeta daí...que era 

menor....ele pega bem mais...ele pega bem a chupeta, e pega bem o peito...no comecinho, 

assim...que eu comecei a dá chá ele...que eu dava na mamadeira...ele ficava com um poco de 

preguiça, né...de chupar o peito...mas aí depois ele...passô ..foi só um tempinho assim...uma 

semana e poco....mais aí depois passô... 

(Quem indicou para você dar chá para ele?) 

Minha mãe..................... 

(El. se levanta vai para o lado da banheira........abre um shampoo...e volta para o 

sofá....parece que a irmã dela quem vai lavar a cabeça  do bebê..............o que você acha que 

ele está sentindo agora?) 

Ele gosta de tomar banho.... 

(Gosta?) 

Gosta...é muito raro assim...ele chorá assim...pra tomá banho...porque assim...ele tá chorando 

muito...assim....eu dô banho nele...ele fica calminho............. 

(Do que mais que ele gosta?) 

De ficá pelado....se tivé também tirando..muito...se tirá a roupa dele ele fi...aí ele fica 

quietinho..... 

(El. pergunta à irmã se ele não vai molhar o cabelo do bebê....) 

"Cuidado com a orelha dele pra não cair água".........ele....fica pelado assim...ele para de 

chorá...começa a brincá........ 

(E o quê...que ele não gosta?) 

Que ele num gosta?.....que aperte as bochechas dele...ficá apertando ele...assim...a gente aqui 

de casa...assim...ele deixa...ele dá risada...mas se, assim...alguém de fora, assim....ele num 

gosta...ele...ele chora.................... 

(El., como é que foi a sua gravidez?...como é que você passou?) 

Foi bem...no comecinho, assim...foi difícil...que eu tive, assim...que falar pra minha 

mãe...pro meu pai...assim, né.... 

(Mas você comentou...aos cinco meses....não é?) 

É... 

(Então...mas assim...até o quinto mês....como é que foi na escola...no trabalho...como é que 

foi?) 

Ah...foi normal...que nem...eu escondi também...depois...do meu patrão tudo...mas depois eu 

falei assim com ele...ele me deu uma força, assim....  

(E na escola?) 

Na escola foi normal... 

(Quando é que na escola ficaram sabendo....que você estava esperando bebê?) 
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........Ah...na escola...minhas colegas...é...assim....tem umas meninas aqui da rua que era da 

minha classe, né...ah...souberam, assim....começô minha barriga crescê...todo mundo viu... 

mas... 

(Ouço barulho )...Quem está aí?) 

Meu pai.... 

(Ah ...seu pai está aí ......(um senhor entra na sala)...boa tarde) 

(Pai) Ô...boa tarde... 

(Tudo bem?...eu sou a Nancy...lá do hospital onde a El. teve o bebê...tudo bem com o 

senhor?) 

(Pai) Prazer...J.... 

(Igualmente...) 

(Pai) Tá grande ele, né... 

(Está uma beleza....tomando banho...) 

(Pai) Acende a luz fia ...(..)...ele tá danado, viu.....tá fogo....ficô esperto pra idade dele...é 

muito esperto .... 

(Realmente ...) 

(Pai) É muito esperto.... 

(Ficou contente ...parece ...porque tomou banho, não é....está brincando (ouve-se bebê rir)) 

(Pai) Ele é muito risonho...  

(Eu vi...) 

(Pai) É muito risonho... 

(A vez passada que eu estive aqui ele sorria para mim,  não é El.?) 

É.... 

(Pai) Bonitão...psiu...oi bonitão (o avô fala brincando com o bebê) 

((El. começa a brincar com um "bichinho virtual"2) ...Você tem um bichinho desse...virtual? 

Não...é da...da  minha colega...da Re....ela deixô aqui por causa que o bichinho dela morreu... 

(A irmã de El. pergunta) Morreu?  

Morreu... 

(Quando que ele morreu?) 

Morreu hoje.... 

(Estava com quem?) 

                                                      
2 "Bichinho virtual"- (Tamagochi) - tratava-se de um brinquedo eletrônico muito em moda entre as 
crianças e adolescentes, na época da entrevista. O "bichinho" tinha funções como de um bebê – 
através de digitação em botões ele deveria ser alimentado, colocado para dormir e medicado. Caso 
esses controles não fossem feitos quando houvesse sinalização (visual ou sonora) do próprio 
brinquedo, o "bichinho" morria, podendo após algum tempo e apenas por mais seis vezes, ser 
"ressuscitado". 
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Tava comigo...... 

(É mais fácil cuidar do bichinho ou do bebê?) 

Do bebê (sorri)...isso aqui apita toda hora......... 

(Era isso que estava apitando...aquela hora?) 

Era...era...ele apita toda hora..................... 

(Ouve-se o avô brincando com o bebê. El. fala para a irmã pegar um pagão e uma meia para 

o bebê) 

(Pai)  Tá frio, moço? ..tá com fio? ..tá com frio, moço?. ..tá com frio?....ele dá risada...ó ..ele 

é muito risonho ele.....com a idade...pelo tempo que ele tem, né ..(.) inda sorte que ele é tudo 

durinho.............. 

(Essa cadeira é para ajudar você a cuidar dele? (pergunto para El.)) 

Não... 

(Ah...porque eu vejo a cadeira do lado dele...) 

É que não...que sempre ficô ali..... 

(Eu pensei que facilitasse para você...) 

Não...................... 

(Quem lava as fraldas?) 

Eu...  

(O que você acha...de lavar fraldas?) 

É ruim quando tá de cocô...(sorri) 

(Você já aprendeu bem?) 

Ahn ? 

(Você aprendeu bem?) 

Já... 

(Você não sabia?) 

Não...aí  no comecinho ..assim ..minha mãe lavava...de vez em quando, assim, ela lava, 

né...mas agora...todo dia, assim, eu lavo um poquinho da roupa dele....o pessoal também 

lava...que nem...já lavei todinha a roupa dele... 

(A sua você também lava?...ou só a dele?)  

Não...só a dele...a minha, eu lavo de vez em quando...aí no final de semana, quando minha 

mãe vem do trabalho, ela põe tudo na máquina de lavar...de lavar...e lava, né.... 

(Você tem máquina?) 

Tenho...aí depois...só eu passo... 

(Mas a fralda dá para lavar na máquina...também?) 

Dá ..de vez em quando ela lava...aí...daí num mistura, né...com as de cocô...põe as roupinhas 

dele...lá, separada das nossas...e lava............................ 
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(Voltando aquela nossa conversa da escola...e os professores como reagiram?) 

Ah ...normal tudo a mesma coisa ..algumas professoras...uma delas já me deu tudo ..assim 

..já adiantou tudo...pra nota (.) assim com me.. medo de eu ficar sem nota...assim ela deu 

todos trabalhos antecipado assim...eu sei que acabou dando tempo de fazer tudo......só agora 

assim que eu tenho que fazer tudo completinho durante um mês...que eu tirei só um mês de 

licença... aí eu tirei.. é...pra fazer tudo...tô fazendo tudo agora........... 

(Tem dado para você fazer os seus trabalhos?)    

Dá...aproveito quando ele tá dormindo e faço......ou mesmo acordado assim...às vezes ele tá 

acordado...mas ele fica quietinho.......eu mostro alguma coisa pra ele assim...ele fica olhando 

...ele fica brincando........ 

(El., você já tinha tido alguma colega sua que já tinha passado por essa experiência...no 

colégio?...de ter ficado grávida?) 

Não...porque...assim na minha classe tinha mais uma, né...que......tava grávida, mais uma 

...duas, né...que uma desistiu...e a outra continuou...até que dia quinze agora, ela ganhou 

nenê .............é só a gente mesmo...então...na minha classe, tinha três ao todo.... 

(Uma desistiu?) 

Uma desistiu... 

(O quê você pensa?...que essa uma desistiu...) 

.......Não sei... 

(Você pensou em desistir?) 

Não... 

(Não?) 

Tch...tch (negando)...só assim...depois...assim que a gente...que ele nasceu...assim...ficou 

meio estranho, né...pra levá ele pra mamá, assim...às vezes ele fica chorando...assim...então... 

sei lá.... 

(É a sua irmã que leva ele para mamar?) 

É...minha irmã que leva... 

(Como é que faz...para entrar no colégio?...entra na hora do intervalo?)  

Na hora do recreio.... 

(Já conhecem?) 

Já...porque assim...antes de eu...de eu ir pra escola, assim...quando é sete e vinte...eu dô de 

mamá pra ele...eu dô de mamá pra ele e vou pra escola...aí quando é nove e meia, ela leva ele 

lá...aí fico...quando eu saio da escola, venho direto pra casa pra dá de mamá de novo, né.... 

(Onde você dá de mamar lá na escola?) 

Na secretaria mesmo.... 

(Você fica sozinha com ele?) 
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Não...a gente fica assim...algumas, assim...da escola...assim...... 

(Isso desperta curiosidade nas outras meninas?) 

Ah...num sei...elas fica lá...pra ficá brincando com ele...assim.... 

(Você teve algum tipo de problema na escola ..por causa disso?) 

Não... 

(Pai) Tchau...Rubiquinho...vamo trabaiá...vamo trabailhá...vamo trabailhá no porto... vamo 

trabalhá,...vamo trabalhá...vamo...vamos tchau...tchau .......(.)tem que pegá ele no carro na 

hora do recreio e levá pra dá de mamá .... 

(Ah ..tem que ir de carro?) 

(Pai) É ..porque é......longe, né...então...eu pego duas horas da manhã...quando é...eu vou pro 

Cais agora...só vou pegá das oito às oito horas da manhã...eu acordo às nove e vinte...eu 

passo aqui...pego ele...levo lá no recreio...depois trago ele de volta.... 

(..) 

(Pai) É...é Rubiquinho...eu vô passe...eu vô passeá...eu vô passeá...eu vô passeá (baixa o 

volume da voz)...eu vô passeá memo...vô....gosto da lu.....eu gosto da lua (o bebê 

balbucia)......é?...tu gosta da lua?........tchau Nancy...tudo de bom pra você viu ... 

(Foi um prazer (..)) 

(Pai) Tchau...filha...tchau... 

Até logo....bom trabalho.... 

(O pai de El. sai da sala e eu volto a conversar com El....o que você acha da 

escola?...independente de ter o bebê...como é que você se deu na escola?) 

Bem...porque agora assim...eu comecei estudá nessa escola, esse ano, né ... 

(Na Escola Pública?) 

Na Estadual.....i ..eu gostei...eu gosto sim..... 

(Por que...você mudou esse ano?) 

Porque eu tive problema na outra escola, né...de falta...então eu mudei pra essa agora..."Brás 

Cubas" (nome da escola)............... 

(Você começou a faltar, no ano passado?) 

Foi... 

(Foi na época próxima de você ter ficado grávida?) 

Foi...foi depois das férias...é...um pouquinho antes de eu ficar grávida....depois das férias.... 

(Então naquela época ..como que você estava na escola?) 

Hum...eu tava mal ... 

(Você estava em qual série mesmo?) 

Oitava... 

(Oitava...) 
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Aí ..eu faltava muito...ia pra escola...num fazia nada..... 

(Você estava desanimada?) 

...... (parece confirmar) 

(Por que...você acha que estava desanimando de ir para escola?) 

Sei lá...num tinha assim muita vontade de ir estudá.....é maió estranho assim...agora nessa 

escola aí é diferente...ó...eu conhe...conheço a escola toda...todo mundo assim (o bebê 

resmunga)....os professores são diferentes assim..... 

(Você já chegou com barriga, nessa escola?) 

Já ...cheguei nessa escola, tava de quatro meses ... 

(Aquela outra escola que você ...(..) no segundo semestre do ano passado...que coincidiu com 

a época que você acabou ficando grávida...você estava estudando há bastante 

tempo...naquela outra?)  

Estudava...desde que...desde a primeira série...... 

(Quando que você passou para o período noturno?) 

O ano passado mesmo...é ... 

(Então foi no ano passado quando você mudou de período...que você começou a não gostar 

da escola?) 

É.... 

(Foi no começo do ano passado...ou foi no segundo semestre?) 

 Não...foi no começo mesmo, ia começá trabalhá....começá fazê um cursinho, né...pra mim 

traba...pra mim trabalhá...aí então tive que mudá pra noite (o bebê resmunga)...........fiquei 

estudando à noite...já faz dois anos que eu....estudo à noite...agora...ano passado e este 

ano...depois já melhora...assim...quando eu começá trabalhá, aí deixo ele...assim..numa 

creche, né...pra i....pra trabalhá.... 

(Como é que você pretende fazer?) 

Fazê assim...mais tarde assim...começá trabalhá assim...deixá ele numa creche...minha mãe 

já tá velha...assim...pra ele, né...ah...deixá ele na creche....ela leva....ela busca, quando eu 

tiver trabalhando.... 

(Mais tarde quando?...quando mais ou menos você pensa em fazer isso?) 

Ah ...finalzinho desse mês, comecinho do outro mês...eu tô...procurando emprego ainda... 

(Já começou?) 

Já..... 

(Naquele emprego que você estava na época da gravidez...você ficou até quantos meses de 

gravidez?)  

Cinco... 

(Foi quando deu cinco meses...quando (..)você saiu de lá?) 



 532

Saí........ 

(Depois não voltou a trabalhar?) 

Não.....eu tô até agora sem trabalhá... 

(Então você pretende, no mês que vem, voltar a trabalhar?) 

Hum...hum... 

(Com relação aos estudos, você tem alguma idéia, algum projeto?...o que você gostaria?) 

Estudos? 

(O quê ..que você pretende?) 

Ah ..pretendo continuar estudando, né...ano que vem, também (..) vô tê aula...aí depois que 

formá, né...num sei o quê...que eu vô fazê............... 

(Você pensa numa profissão?) 

É...num sei exatamente o que eu quero fazê .... 

(Não gostaria de alguma coisa?) 

Eu tava a fim de processamento de dados...administração...alguma coisa assim, né...mas nada 

decidido ainda............ainda num decidi nada........ 

(Mas...você já decidiu que vai continuar estudando ano que vem?) 

Pretendo...estudar ano que vem... 

(A irmã de El. devolve o bebê para os braços dela...ele já está trocado....a irmã de El. sai da 

sala.............o bebê no colo de El. olha muito para mim.....................El. acaricia o bebê..... 

beija a mãozinha dele.........agora a tia do bebê traz um pente....)   

....Penteá os cabelos dele.... 

(Pentear os cabelos........pega ele no colo........o que o bebê tem aqui?) 

É uma manchinha de nascença........ele nasceu com essa manchinha...a médica falou...assim 

que crescer muito...assim...vai tê que operá prá tirá...........ele num gosta que mexa muito na 

cabeça dele...ele num gosta que põe as coisas na cabeça dele...gorro...assim...ele num gosta 

.....................o cabelo dele num tem jeito de pentear....ele tem um monte de rodamoinho no 

cabelo........ 

(Bom...a gente vai terminando a entrevista, por hoje...vou precisar voltar mais uma 

vez.....está bom?....vamos  tentar marcar um horário?) 

Vamo.... 

 

Quando eu propus o encontro para a próxima semana, El. consultou uma agenda e 

um papel com anotações. Falou que na tarde de terça-feira da outra semana, referida 

anteriormente como oportuna para nossos encontros, ela teria compromisso, pois levaria o 

bebê ao médico. O próximo encontro ficou combinado para dali a doze dias. El., com o bebê 
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no colo, acompanhou-me ao portão. Na nossa passagem, os cães presos latiam muito. A 

cadela que ficara solta e estivera na sala durante toda a entrevista, nos acompanhou.  

 

 

Terceiro encontro com El 

 Conforme combinamos, após doze dias voltei para a última entrevista. Encontrei El. 

conversando com uma moça no portão da casa. El. olhou-me timidamente, despediu-se da 

outra adolescente e entrou comigo pelo corredor dizendo baixinho que os cães estavam 

presos. Na sala retomei as instruções e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

(Dia trinta de setembro...terceiro encontro com EL....você pode sentar-se um pouquinho mais 

perto?...então El., a gente vai continuar.....você já conversou algumas coisas comigo sobre a 

sua vida...daquelas coisas que a gente conversou...você se lembrou de alguma coisa para 

falar?) 

Não...só aquilo...mesmo... 

(Só aquilo?) 

É.... 

(Então a gente podia começar a conversar...sobre amigas ...(..) você conversar...essa moça é 

sua amiga?...quando a gente estava entrando...) 

É... 

(Como é que está essa situação...de seus amigos?...alguma modificação aconteceu depois que 

você teve o bebê....ou quando você estava grávida?) 

Não...sei lá...acho que eu aumentei os meus amigos...porque antes ficava mais sozinha, 

né...agora...vem bastante gente aqui...também...vê ele...assim...ah...tá...melhorou, né...assim 

....minhas amizades...melhorou..... 

(São amizades diferentes...de antes de você ficar grávida?) 

É...mais ou menos...agora são assim...mais parada, né...que antes...a gente saía...assim...pra 

passeá...agora não...tá assim por causa dele, né...num posso saí muito... 

(Você sai menos do que você saía?) 

É... 

(Antes...você saía...ia para onde?) 

Ah...discoteca...pra show...um monte de lugar...agora num posso... 

(Por que você não pode?) 

Por causa dele...num posso levá ele, né...também, nem dava....(sorri) 

(Você às vezes sai...além da escola?...e deixa ele com alguém, para passear?) 
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Deixo com a minha mãe e a minha irmã.... 

(Então....e para ir ao show ou discoteca?) 

Aí...já não...porque assim...lugar assim...que num demora muito.....que num fique tanto 

tempo fora...tipo...que nem discoteca e show, né... 

(Então para onde você vai?) 

Ah...dar uma volta aí com as menina...a gente vai andá por aí...vai até o Gonzaga... 

volta...assim....num é mui...num é assim tão demorado.... 

(E isso...você faz...de voltar antes...ou de fazer passeios mais curtos...porque você quer...ou 

porque sua mãe exige...ou a sua irmã...seu pai?) 

Não...é por causa que...se não, ele vai ficá com fome.... 

(Você dá de mamar...) 

É...porque assim...que nem...sábado...eu saí, né...aí ele....ele ficou com minha mãe e minha 

irmã...aí eu dei de mamá pra ele antes de saí, né....ele ficou chorando, né...que eu  demorei 

um pouco mais...aí ele ficou chorando...minha mãe deu bolacha pra ele (sorri)...ele ficou 

quietinho...tomou chá...dormiu...aí só quando eu cheguei...que aí ele continuou dormindo...aí 

esperei ele acordá pra mim....dá de mam...dá de mamar pra ele..... 

(Você falou que tem amigos novos...os passeios que você faz também são diferentes...ou 

você já fazia esses passeios?) 

Ah...já fazia.... 

(Você perdeu algum amigo quando engravidou?....alguma menina deixou de andar com 

você...ficou diferente?) 

Ah...perdi...mas num foi por motivo da gravidez...foi por outros motivos....  

(Quais?) 

Ah...de briga...assim ..mesmo...de amigo ..assim... 

(Briga que aconteceu...não tem nada que ver com a gravidez?) 

Não...não tem nada que ver com a gravidez..... 

(Na gravidez você ficou mais sentida...você acha?) 

Acho....diferente.... 

(Que mais você sentiu na gravidez?) 

Ah...sei lá...eu...ah...tudo que falava eu chorava...por melhor que seja ..assim, né...aí.......acho 

que...sei lá.....dá mais vontade de sair do que antes...dá vontade de fazer um monte de coisa 

que tu num pode fazer... 

(O que, por exemplo?) 

.........Ah...sei lá...dançar...pular....um monte de coisa (sorri).... 

(E agora você continua também não dançando e não pulando?) 
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...Oh...que agora num vou mais...num saio...assim...num vou pra show nem nada, né...só 

assim...aqui na rua.......só.... 

(E você pretende voltar a ir em show?) 

Pretendo... 

(Mais ou menos quando?...de quanto em quanto tempo?) 

Ah...num sei...primeiro eu quero arrumá um trabalho...aí começá trabalhá...tudo, né...aí 

depois pensá nisso...... 

(Você mudou seus projetos com relação a trabalho... estudo...a partir da gravidez?) 

Mudei... 

(Como é que você mudou?) 

Sei lá...é que antes eu num dava tanta importância pro estudo, né...agora, depois que eu 

fiquei grávida...que nem...no ano passado...tinha parado de estudá, né...aí depois que eu 

fiquei grávida...fiquei pensando...oh...tenho que estudá...trabalhá...(..) pra cuidá dele.........  

(Alguma novidade com relação ao pai do bebê?) 

Não...nenhuma... 

(Como estão as coisas?) 

Ah...sei lá...eu num falo com ele...ele num fala comigo...(..) ele tinha...tava lá (.)...tava com 

um colega nosso, né ..que eu conheço também....mexeu comigo mas eu nem falei com 

ele....fiz de conta que num vi........... 

(Quem mexeu com você?) 

O colega dele...conheço também...mais num falei com ele porque ele tava acompanhado, 

né...então....fiz de conta que num vi...e fui embora..... 

(Quem estava acompanhado El.?)  

......O pai do meu filho, né....  

(Acompanhado de quem?) 

..Dum colega nosso...num lembro o nome dele...aí esse menino falô comigo assim....mas 

num dei tanta importância por causa do outro....o pai do meu filho........... 

(O quê...que você sente com relação a ele?) 

Ah...mágoa só, né.........mágoa........ 

(Você pretende voltar a falar com ele?) 

Ah...tá tão bom....sei lá....não...porque...longe dele parece que melhorou tudo...que quando 

eu tava com ele...assim....sei lá...a gente briga e tudo e tudo...depois eu fico pensando 

nele....aí num dá certo...do jeito que tá...tá ótimo....... 

(E agora você não fica pensando nele?) 

Não... 

(E pensando em você...você fica?) 
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Ah...eu penso em mim....como é que eu vou fazê agora....o que eu vou querê daqui pra 

frente....é isso que eu penso de mim........... 

(El., eu observei...enquanto você conversa comigo....você arrumando bastante os seus 

cabelos...(El. sorri).....com relação...assim...ao seu corpo...a gravidez...o parto....como é que 

você se sente?...os cuidados.....a vaidade...o que você acha?)   

Aumentou... 

(O quê...que aumentou?) 

A vaidade...assim, né...ficá me cuidando mais....... 

(O quê...que você se cuida mais?) 

..........Agora?...ó...na comida, né.....porque eu tô ficando...porque antes eu era...eu era...eu 

sempre fui magra, né...mas agora, eu tô com maió barrigão...(sorri)...tô cuidando da minha 

barriga de novo também ...cuido do meu cabelo...assim.... 

(Você ficou mais vaidosa?) 

Fiquei... 

(Mas quando você se olha agora...e olha...não sei se você tem fotos de antes...quando você se 

acha mais bonita?) 

..........Acho que agora... 

(Agora....o quê ..que você vê de bonita...de diferente?) 

Ah...sei lá...tá diferente do que era antes...o corpo assim....... 

(O que do corpo?) 

Que antes eu era mais magra do que eu sou agora.... 

(Você gosta mais de estar com esse peso?) 

É... 

(Quanto você mede El.?) 

Ah...eu sei que em janeiro eu tava com um e sessenta e nove....agora... 

(Você deve ter crescido...porque você é tão alta El.....e você está pesando quanto?) 

Ah...tô com cinqüenta e cinco... 

(Estava...quando?) 

Ah...mês passado... 

(Mês passado...) 

É ............... 

(Vamos conversar sobre mais alguns outros aspectos...com relação assim daquilo que a gente 

estava conversando....de poder sair...ter que voltar para dar de mamar para o bebê....você se 

acha agora mais solta, ou mais presa do que antes?...como é isso de ter que vir dar de mamar 

para o bebê?....com relação aos seus pais por exemplo......você se prende mais agora ou 

menos?)  
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Não....porque assim...eles têm medo, né...assim...de mim saí....às vezes acha que eu vou 

encontrar com o pai do meu filho...o que...que eu vou fazer....se eu vou me encontrar com 

alguém...assim..... 

(E aí...) 

Também fica assim...e..."olha onde tu vai...com quem tu vai"...isso e aquilo outro, né...mas 

tá...normal...tô saindo...normal.... 

(Do quê...que ela tem medo?...com o que ela se preocupa...o que aconteceria?)  

Ah...porque pode acontecer comigo...assim...da mesma cena se repetir, né.... 

(Da gravidez se repetir?...é isso?) 

É... 

(Com o pai do bebê...ou outro...) 

É... 

(Você na época não usava, não é...nada...de contraceptivo...) 

Não... 

(Agora você acha que você tem mais informações...ou igual a que você tinha antes?) 

Igual... 

(Igual....você acha que agora você usaria?) 

Usaria.... 

(Você pretende ter outro filho?) 

Não... 

(Nunca mais?) 

Ah...nunca mais não! ...quem sabe mais tarde...assim...numa situação melhor.... 

(Qual método você usaria?...se fosse(.)?) 

Ah...o anticoncepcional... 

(Anticoncepcional...você não está usando?) 

Não... 

(É a pílula?) 

É... 

(Para tomar pílula, como é que você faria?) 

Ah...tem que esperar menstruá, né...tomá uma todo dia....aí tomá todo dia, né... 

(E quem iria receitar?) 

A médica... 

(A médica....bom...então...se você não está tomando pílula e não pretende ficar 

grávida....você não está tendo vida sexual?) 

Não... 

(Você também não está namorando ninguém, nem ficando com ninguém?) 
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Não..... 

(Nem interessada em alguém?) 

Não...(sorri) 

(Ainda está (..)?) 

Não ..(.)...(continua sorrindo) 

(E...está bom isso?...e como é que está?...(...) que você melhorou o rosto...quando falou 

nisso...sorriu tanto...) 

Ah...sei lá...foi uma pessoa que eu tava a semana passada, né...é mas...era assim......ficava 

com ela...assim por ficar...mas sei lá...esse sábado ..assim eu...encontrei com ela...tive 

conversando...sei lá...mas diferente.........vontade assim de ficar com ele de novo......... 

(Ele tem que idade El.?) 

Vinte e dois... 

(Com ele você já tinha ficado?) 

Já........... 

(Bom....então você acha que você não teve alteração...do que você sabe...das suas 

informações a respeito de sexualidade e métodos...e de outras coisas......) 

................ 

(Você acha que você conhece mais seu corpo agora?...você se acha diferente com relação à 

sexualidade?) 

Acho....  

(Como que é essa diferença El.?) 

.......Qual?...o que é o quê?..(..) tipo assim...quando eu engravidei?.....eu conversar....tinha 

uma colega minha, né...que eu falava ..ó ..que eu tinha mudado...ela achava que eu num 

tava...mas eu num sei porque assim...é como se eu soubesse que eu tava...sem tá pensando 

nem nada assim....sentia assim que eu tava...grávida, né...mas....passou..............ah...sei lá....... 

(Você acha que vai ter alteração no seu comportamento sexual?) 

.................. 

(Quando eu digo comportamento sexual...é o jeito de beijar...o jeito de ficar...o jeito de ter 

relação sexual....você acha que vai haver alteração?) 

Ah...num muda muito não... 

(Você já ficou com alguém depois da gravidez?) 

Já. 

(E ficou parecido como você ficava antes?) 

Ah...normal... 

(Eu pergunto...assim...você tem mais preocupação...de engravidar...ou não?) 

Tenho... 
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(Você tem mais preocupação do que tinha antes?) 

Tenho ........ 

(Isso é uma coisa que te atrapalha?...ficar pensando muito nisso?) 

......É que agora tô me previnindo, né...previno...aconteceu...assim...é garantido, né... 

(O preservativo?) 

É. 

(Você sentiu prazer?) 

Senti...  

(Foi bom?) 

.........(..) 

(Você considera que a gravidez não atrapalhou nesse sentido?) 

Não............. 

(Bom...voltando (..) do pai e da mãe...é a mãe que pega mais para você não sair?...ou é o 

pai?) 

Os dois...agora por causa do que aconteceu assim comigo...meu pai vai ficá vigiando minha 

irmã...também....agora....ela sai assim...ele ficá atrás...porque antes era minha mãe que ficava 

atrás de mim...né....agora é meu pai que ficá atrás da minha irmã.... 

(E atrás de você quem fica?) 

Ninguém...... 

(Não?) 

Não... 

(Você tinha falado que a mãe ficava...) 

É...minha ficava assim atrás de mim, né...agora...quando eu vou saí...assim...ela fica 

perguntando.. "aonde vai" ...fazendo uma pá de pergunta...fica interrogando toda hora......."tô 

com vontade de passeá"........aí "num sei o que....tô vendo isso...aquilo outro"...... 

(Como?) 

Assim..."aí....tô te vendo...de repente posso aparecê por onde tu vai".... 

(Quem fala isso?) 

Meu pai...   

(O pai.......você acha que foi diferente a reação dos homens e das mulheres da sua família?... 

tios...tias...pai....mãe.....com relação a sua gravidez..(..) quem foi mais difícil...homem ou 

mulher?)  

Ah...nenhum deles...todos me deram apoio... 

(Ah...mas o pai não ficou muito bravo?....ele tentou te expulsar de casa?) 

Não...ele pensou nisso quando ele ficou sabendo, né...mas meu patrão conversou com ele... 

assim...quando ele chegou em casa...sei lá...a gente conversou....... 
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(Eu perguntei isso...porque eu me lembro de uma vez...quando você começou a fazer o pré-

natal lá...você tinha me falado disso...que ele tinha tentado te expulsar...) 

É...que ele assim...que ele quis...não sabiam ainda, né...logo no comecinho, eu tinha medo... 

assim...que eles me expulsassem de casa... 

(Então era medo?...não que...aconteceu mesmo?) 

É.... 

(El., e você chegou a tentar aborto...) 

Tentei. 

(Como é que foi?) 

Foi um remédio que uma colega  minha me deu... 

(É...acho que você já tinha falado...) 

É...eu coloquei assim...mas num desceu...................... 

(El., você se lembra da sua infância?) 

Lembro. 

(O que. ..que você se lembra?) 

Ah...quase tudo... 

(Ah...então conta...como era?) 

Ah...num gosto de falá...um monte de coisa....era um monte de menina, né...de menina e 

menino...era um monte de criança que ficava na rua....a gente jogava futebol...a gente jogava 

taco.....saía...por aí...de bicicleta.....ah...era maió legal....fiz um monte de coisa, assim 

....ficava aqui na minha casa...um monte de gente...que nem, eu tenho uma...eu tinha uma 

piscina, né de...mil litros...piscina maió pequena...vinha vinte...dez...por aí....ficava tudo 

aqui....    

(Você mora aqui há quanto tempo?) 

Desde que eu nasci... 

(Desde que nasceu...você nunca se mudou daqui...) 

Nunca.......tem dezesseis anos................ 

(Essa casa é do teu pai?) 

Não...é alugada... 

(Alugada...vocês alugam há muito tempo?) 

Hum...hum...aí já tem mais de dezesseis, né...que meu pai e minha mãe casaram...eles vieram 

pra cá...eles moraram num (.) até quanto tempo....aí depois....... 

(Você falou para mim...que o seu pai trabalha no porto?) 

Hum...hum...trabalha.... 

(Como você acha que é a condição financeira dele?) 



 541

Ah...depende...meu pai é assim, né...quando ele qué, ele trabalha...mas também...quando ele 

num qué...às vezes ele fica assim...ele trabalha, ele recebe...ele gasta até o último centavo...aí 

quando ele num tem mais nada...aí é que ele vai trabalhá... 

(Ele gasta em que?) 

Oh...ele compra as coisas pra casa...assim. ..o que fica, assim...o que sobra, ele gasta por aí... 

(Ele tem vício?) 

Bebe e fuma. 

(Bebe?) 

E fuma... 

(Fuma o quê?) 

Cigarro...... 

(Mas...ele bebe de ficar alcoolizado?) 

Não. 

(Não...) 

Não...bebe assim, um pouco...mas num chega a...só quando eu fiquei grávida...ele chegou a 

beber, assim...de ficar alcoolizado...mas agora ele num chega....bebe assim normal...num... 

num...exagera... 

(Alguém da família usa álcool mais  fortemente...mais freqüentemente?) 

Não. 

(Você......com relação a drogas....você não fuma?) 

Não. 

(Você já fumou maconha?) 

Não...só fumava cigarro...assim...mas aí...quando eu fiquei grávida, eu parei...mas também 

num foi muito tempo... 

(E cocaína já experimentou?...crack?) 

Não...nenhuma... 

(E você acha que o pai do bebê também não usa?) 

Aí...eu num sei...  

(Você não sabe...) 

Diziam por aí que ele usava...que ele usava, né...mas aí...depois ele tinha parado...mas eu 

num sei...pelo menos, perto de mim, ele nunca usou...nem...ou assim...nem tava 

cheirando...assim... algum tipo de droga................ 

((..) Estou vendo que nesta sala tem algumas imagens de santo...você tem alguma religião?)  

Ah...eu sou católica... 

(Você freqüenta?)  

Não. 



 542

(Não...alguém da casa freqüenta?) 

A minha mãe, de vez em quando...vai na igreja...assim, né...num é muito também não 

............ 

(O que mais?) 

..................... 

(O que ficou melhor na sua vida depois da gravidez...e do parto?) 

Ah....eu num sei... 

(Anh...) 

Aí......num sei... 

(E sabe o que ficou pior?) 

Pior? 

(É ...) 

...........Acho que nada...não...pior num ficou.....mas assim...que melhorou...foi assim o 

entendimento...assim entre eu e meus pais...que antes a gente brigava muito...agora 

mudou...a gente se entende melhor...a gente conversa e tudo mais... 

(Então nisso melhorou...e o que piorou?) 

Nada..... 

(Você achava que ia ser assim?) 

Não...eu achava que seria aquela briga...que o meu pai ia mandá eu embora...a minha mãe 

também, né......... 

(Você viu alguma história assim...mais difícil...com uma amiga...ou conhecida sua...que teve 

bebê na adolescência?) 

Assim...que ficou difícil...assim? 

(É...) 

..........Não.  

(E alguma que não foi tão difícil assim...você viu?) 

Uma menina que mora ali naquela rua (.)...ficou grávida...mas pra...assim...com ela...assim... 

não aconteceu nada não...nem um problema...a mãe dela aceitou normal..........  

(Você se acha agora mais alegre do que antes?) 

.....Ah... num sei....ah....acho....normal....que agora, assim...tem uma alegria a mais, né...o 

nenê... 

(E também você se acha mais triste às vezes?)   

Não. 

(Você chora mais ou menos do que você chorava?) 

Mais... 

(Mais....em que situação que você chora?) 
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........Ah...sei lá....quando....às vezes quando...assim...eu discutia com o pai dele...assim, 

né...aí chorava....aí choro..... 

(E agora...) 

Até um tempo atrás, assim...eu via ele...assim...chorava......outro dia, ele passou com uma 

menina aqui na rua, aí comecei a chorá.....foi assim mais em relação a ele, né.....agora 

não.......... 

(Você tem mais coisas agora....do que você tinha antes?) 

...Não...tudo igual....... 

(Mas a casa agora tem vários objetos que antes não tinha...não é?...estou vendo um moisés de 

vime...um carrinho...) 

Ah...coisa do bebê, né...que foi isso que aumentou.................... 

(Bom...eu acho que a gente terminou, não é...as entrevistas...El., tem mais alguma coisa que 

você gostaria de falar?) 

..........Não.... 

(O que você falaria para outras adolescentes...com relação a isso...(.) ter bebê na 

adolescência ...você acha que é bom...você acha melhor esperar um pouco...o que você 

acha?) 

.......Ah...de uma certa forma, é legal, né...que assim...quando tivé mais velha...assim, né...sei 

lá...tivé bebê....crescê...quando o bebê, assim, crescê...a gente num vai tá assim tão velha... 

pode até confundir...assim como irmã...qualquer coisa assim...menos como mãe..... melhor 

cedo...assim quando eu tivé trinta, ele vai tê quatorze........pelo menos assim, então vô 

acompanhá...sei lá...vô acompanhá melhor o crescimento dele.....atendê melhor ele....assim... 

(Então você recomendaria?) 

..............Ah...num co...num é assim...recomendaria ............ 

(Por que? ...podem haver algumas dificuldades também?) 

Também... 

(Quais?) 

Ah...problemas assim........assim, de saúde, né...que às vezes sendo assim, muito nova, pode 

dá problema....pode perdê o bebê...ou então a mãe do bebê também pode tê......tê alguma 

coisa........ 

(Você falou que pretende ter ainda mais filhos, não é? ...mais um...mais dois...quantos?) 

Só um...um ou dois...... 

(Você quer mais tarde...com idade?) 

Ah...num é assim com idade...mas sim quando eu tivé numa situação melhor...tivé assim 

casada...assim....assim, numa situação melhor....... 

(Então El., eu agradeço bastante a sua colaboração....está bom?......obrigada) 
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Entrevista com AM 

 

 AM. tinha 16 anos quando fizemos as entrevistas, mas sua aparência era a de uma 

adolescente mais jovem, ainda com expressão infantil. Ela era e tinha um tipo físico mais 

para gordo do que para magro. AM. fez seis consultas de pré-natal no PAIAG e participou de 

quatro encontros do grupo de preparação para o parto. Convidei-a para participar da 

pesquisa, após a alta da internação na maternidade. Ela teve uma menina, nascida de parto 

normal. O primeiro encontro da entrevista, confirmado pelo telefone de uma vizinha, ocorreu 

quando o bebê tinha um mês e três dias.  

 

data de nascimento da adolescente:  01/12/1980 

data de nascimento do bebê:             04/09/1997 

datas dos encontros:  07/10/1997 

                                  10/10/1997 

          17/10/1997 

 

 

Primeiro encontro com AM 

 AM. morava num quarto, nos fundos de um chalé de madeira, misto de residência e 

salão de cabeleireiro (com uma placa que dizia "Cabelereiro Unissex"). O bairro possuía 

recursos básicos de urbanização e mesclava estabelecimentos comerciais e residências. O 

acesso de entrada ao quarto era feito por um galpão lateral ao chalé que abrigava, sob um 

telheiro, uma oficina de funilaria de automóveis. Quando cheguei no primeiro encontro, 

havia dois carros Volkswagen (Fuscas) de aparência bem velha, sendo ali consertados. 

Chamei por AM., no terreno do lado e um dos dois rapazes que estava na oficina falou que 

ela estava no quarto dos fundos. Chovia muito naquela tarde. AM. apareceu e, com um ar 

sorridente, disse que achava que eu não viria mais. Eu estava atrasada uns quinze minutos do 

horário combinado, às três horas da tarde. Convidando-me para entrar no quarto, separado do 

galpão da oficina apenas por uma porta, pediu para que eu "não reparasse". Falou que ela 

queria muito mudar dali, mas que faltava conseguir fiador para poder alugar outra casa. 

Disse que quando fazia sol, o calor era insuportável e quando chovia, havia muitas goteiras. 

O quarto, contendo dois ambientes (dormitório e cozinha), tinha chão de cimento e era 

coberto com folhas de zinco. O forte cheiro de tinta automotiva e o barulho das ferramentas 

da oficina, principalmente do compressor, tornavam o ambiente poluído. No quarto havia 

uma cama de casal, um armário, o carrinho de bebê, uma banheirinha com suporte, uma 

televisão (que estava ligada), um pequeno aparelho de som, além de fogão e geladeira, que 
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ficavam mais próximos de uma pia encostada na parede onde havia um vitrô. Três baldes 

aparavam as goteiras que não pararam de pingar durante toda essa primeira entrevista. 

Apesar de que, para escapar das goteiras, a cama estava encostada junto ao armário, de 

forma assimétrica, notava-se que o ambiente tinha uma aparência de zelo no cuidado e 

limpeza. Os produtos de higiene do bebê estavam cuidadosamente arrumados numa cesta 

decorada. O armário tampava parcialmente na parede, o buraco de uma janela que dava para 

um outro quarto separado por uma porta. Durante a entrevista, AM. disse que naquele outro 

quarto dormia uma senhora. Para se entrar naquele quarto era necessário passar pelo quarto 

da adolescente. O banheiro ficava do lado de fora e servia também à oficina. Quando 

entramos no quarto, após as falas de AM. sobre os problemas do local, ela me mostrou o 

bebê. A menina estava dormindo na cama de casal. Parecia bem cuidada. Perguntei à AM. 

onde poderíamos ficar. Ela me mostrou a cama para que sentássemos e disse que ali era o 

único lugar ("só tem aqui ..."). Reparei que havia apenas uma cadeira no local, e sobre ela 

estava um ventilador. Após as instruções, iniciamos a gravação, porém, depois de um tempo, 

o companheiro de AM. (pai do bebê) chegou. Eu somente o cumprimentei e me apresentei 

rapidamente, deixando algumas explicações sobre minha presença para o final do encontro. 

Logo que entrou, ele começou a esquentar comida nas panelas que estavam sobre o fogão. 

Fez um prato, sentou-se sobre a pia e começou a comer, olhando em nossa direção e 

parecendo prestar atenção na entrevista. Depois fez frituras numa frigideira, e me ofereceu. 

Agradeci, mas não aceitei. A presença do rapaz alterou a dinâmica dessa primeira entrevista. 

No final desse encontro, enquanto eu manipulava o gravador, AM. pareceu muito curiosa 

sobre a gravação. Voltei um pouco da fita para escutarmos um pouco da gravação e ela 

pareceu envergonhada, comentando que sua voz era "ridícula". 

 

Registro do material gravado: 

(Dei as instruções, ligando o gravador; AM. começou a falar sobre mudar daquela casa mas 

que não conseguira um fiador; havia muito barulho da oficina)  

(.....) Tinha lá do lado da Beneficência Portuguesa (nome de hospital) ..tinha lá....tinha lá no 

Canal Quatro e tinha uma aqui mesmo no Canal Seis......(referências de lugares da 

cidade)...não tinha fiador, aí foi as três embora...(sorri) 

(Esperando um fiador... hoje é dia sete de outubro...o primeiro encontro com AM....eu vim 

onde ela mora....ela está me falando que está tentando mudar daqui...o quê que você acha 

daqui?) 

É ruim por causa das goteiras aqui, né...e o barulho da oficina...o cheiro de tinta...então...aqui 

quando faz também.....quando tá.....quando faz sol....esquenta muito...por causa da telha, né... 

esquenta muito...e muita goteira...ó.....goteira ali...aqui...aqui...aqui..... 



 546

(Tem  várias goteiras, não é?) 

...A cama já não é aqui...teve que colocá a cama pra cá...porque a cama é assim...então aí ia 

pingá na cama ...  

(Faz tempo que você está morando aqui?) 

Vai fazê um ano agora........ 

(Desde que você engravidou?) 

É...eu tava de......de quatro meses... 

(Quatro meses...(..)a sua bebê tem quanto tempo?....tem um mês? )  

Tem um mês.... 

(Bom ...eu já.....então eu já conversei com você...como é a pesquisa...então eu vou repetir 

algumas coisas para você...o gravador fica ligado...e a gente conversa...eu vou fazer 

algumas perguntas para você...você pode falar do jeito que você quiser...qualquer coisa que 

você me fale, AM., me interessa...tudo o que você me falar sobre a sua vida...qualquer 

coisa me interessa...porque é isso que eu estou querendo saber...como é que é a sua vida... 

como era...essas coisas assim, tá?...então a pesquisa conforme eu já lhe falei, é sobre 

adolescentes que tiveram bebê...está bom?) 

....... 

(O que você acha disso?)  

De ter...um ...bebê? 

(Pode ser...) 

Ah......bom eu gostei...de ter um bebê meu....sempre quis também...ah.. o que eu acho....ah.. 

achei bom... 

(Você sempre quis ter um bebê?) 

Sempre quis.... 

(Desde quando você quis ter um..) 

Desde quando eu comecei a  namorar com ele...eu namoro com ele....eu comecei a namorar 

com ele, eu tinha doze...pra treze...eu de...devia ter uns treze anos....aí sempre quis (diminui 

o volume da voz)....e dele...não de outro...dele (aumenta o volume da voz).... 

(Ele tem que idade?) 

Ele tem dezoito.... 

(Na época ele tinha..) 

Uns quinze....quatorze pra quinze.... 

(Você começou a namorar...você tinha quase treze?) 

É...tinha uns treze... 

(Já tinha treze...e agora você está com?) 

Dezesseis... 
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(Dezesseis...) 

Pra dezessete..... 

(Você...começou a namorar com treze...depois de quanto tempo que você engravidou?) 

Fui engravidar agora...é.....finalzinho do ano....passado....dezembro... 

(Você evitava antes...para não pegar gravidez ?) 

Não. 

(Você conhecia algum  método?) 

Conhecia, mas nunca...era sempre.....aquele negócio de ir fora...sempre fora...nunca...... 

gozava dentro não...era sempre fora....  

(Esse era o método que vocês usavam...) 

Mas a gen...pegou....peguei ela também...porque....num foi.....assim ...não foi porque a gente 

também....foi de propósito...aí ele foi....ele gozou dentro i...aí....pegou....a primeira vez...aí 

pegou...eu peguei a gravidez.... 

(E aí...como é que foi ?...quem descobriu que você estava grávida?) 

É...a menstruação já não vinha há um tempo, né.....aí eu não sabia...porque era um mês sim, 

um mês não...minha...menstruação...então eu não sabia se eu tava grávida...ou não....mas eu 

falava para todo mundo que eu já tava...menos pro pessoal da minha família....aí....eu... 

trabalhava, né ...aí eu falei pro meu patrão, né.....eu saí do meu serviço e falei pra ele...aí ele 

pegou encontrou minha mãe e falou pra ela.....aí foi...quando...ficou todo mundo sabendo 

...só que aí eu já não tava mais em casa...não morava mais, né.......tava na casa de um colega 

do meu pai ....aí ...falei pra ele também ...aí foi quando ele começou a procurá ...um lugar pra 

gente ficá, né....aí eu saí de..lá e vim pra cá.... 

(Você já não estava mais na casa de sua mãe?) 

Não... 

(Por que você tinha saído?) 

Por causa de.....a gente brigava  muito...era muita confusão...então aí...eu peguei e fui para 

casa dele...só que aí a irmã dele também botou ele pra fora casa..aí...ficou eu e ele na rua...aí 

então...aí....eu conheci um colega do meu pai...a mulher dele....ela deixou eu ficá lá...e...ele 

ficou acho que ficou na casa de um colega dele....acho que é isso... 

(Um rapaz entra no quarto e olha-me de forma que me parece desconfiada; AM. olha-nos 

calada; eu me apresento) 

(Oi...eu sou a Nancy lá do hospital...onde a AM. teve bebê....você me conhece?) 

(...) (barulho forte da oficina) 

((...)) 

.........Não lembro mais...onde que eu tava?...(sorri) 
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(Então....você falou que nessa época...você já não estava morando mais na casa da sua mãe 

...estava morando na casa dessa...desse colega do seu pai?) 

Isso...aí de lá eu fui pra casa do meu pai...lá na Praia Grande (cidade)...aí fui pra lá...ficá um 

tempo lá...não deu certo lá...foi quando minha  mãe começou falá pra ele, né.....arrumar um 

lugar que é pra gente ficá...aí ele arrumou aqui e...estamos aqui...até hoje... 

(Você saiu da casa da sua mãe com que idade, AM.?) 

Com dezesseis... 

(Ah.....então com dezesseis você saiu...foi quando começaram a ter as brigas, ou as brigas já 

aconteciam antes?) 

Já aconteciam antes... 

(Desde de quando?) 

Foi quando eu comecei a trabalhar com.....eu devia ter uns quinze (ouvem-se vozes) 

(O primeiro trabalho foi com quinze?) 

(.) 

(Foi em que tipo de serviço?) 

Eu trabalhei na...numa farmácia....e trabalhei depois numa padaria.....mas na padaria que teve 

mais confusão...que eu chegava tarde...e queria sair de lá....já num...num gostava, né... 

(Mas...antes, na infância?) 

Não...na...era tudo bem...infância não tinha confusão nenhuma...foi mais agora..... 

(Vocês são...em quantos?...em quantos filhos...AM.?) 

Comigo é quatro... 

(Você é qual na escala dos filhos?....é a mais velha...a mais nova?) 

Ah....tem uma de vinte e um, depois vem eu... 

(A segunda...) 

É......aí depois vem a minha irmã....tem doze...tem treze......e o meu irmão, de onze....  

(E você estava morando com sua mãe e todos os seus irmãos...antes de sair de casa?) 

Não...minha irmã mais velha, né...a casada....mora em São Vicente (cidade)...e só tava 

morando eu....meus outros dois irmãos... minha mãe, né...meu padrasto e os filhos dele...... 

(Quantos eram?) 

Três filhos... 

(Três filhos...que idade?) 

Só que eu.....o  mais velho foi embora também....porque casou...aí só ficou dois...se não me 

engano, o mais velho tem trinta...o outro tem vinte e cinco...o outro acho que vai fazer 

quinze....... 

(E o seu pai ainda mora em Praia Grande?) 
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Não, agora tá morando no Samambaia (bairro da periferia e parte continental do município 

de São Vicente)... 

(Ele também tornou a fazer família?) 

Pelo que eu saiba, não...tá morando com a minha tia, irmã dele... 

(Você conviveu com ele até que idade, AM.?)  

Ah...eu num...num lembro...porque eu...ele era assim...eu sei que terminava e voltava...  

terminava e voltava...eles brigavam...ele ia embora....depois voltavam....então num lembro....  

(Essa sua irmã  mais velha ...e seus irmãos menores ...são todos do mesmo pai?)  

Só a  mais velha que não... 

(Os outros menores são?) 

(.)......(barulho da oficina) 

(Que mais?) 

.......... 

(E o estudo AM.?)  

É...eu tava estudando até o ano passado....parei...enrolando pra este ano continuá.....era de 

manhã...enrolava...cansada...chegava do serviço cansada....que eu saía do serviço, onze e 

meia...chegava em casa meia noite...meia noite e meia....então...pra...acordar de manhã..seis 

horas...aí...já  dava  preguiça...eu ia um dia...não ia outro....e acabei perdendo vaga  na...nas 

duas escolas que eu tava matriculada........ 

(Você entrou na escola com que idade?) 

Com oito... 

(Então você fez quantos anos de escola?...você foi até qual série?) 

Oitava...(...) 

(Você teve repetência?) 

(..) 

(E...você gostava da escola?) 

(..) 

(Aí...quando você fez dezesseis...você ainda estava estudando de manhã?) 

Ah.....é fiquei estudando de manhã.....porque ele trabalhava das três às onze e meia no (.)...já 

não tinha que estudá de manhã... 

(Com quinze anos?... não é?)  

Quinze...dezesseis.... 

(Você fez dezesseis no final do ano passado?) 

Isso... 

(Então foi com quinze anos que você freqüentava ainda a escola?) 

Isso... 
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(A oitava série?) 

É... 

(Você chegou a freqüentar até que mês?...no ano passado?) 

Ano passado?... 

(Por que esse ano você não freqüentou...freqüentou?) 

Não...fui o ano passado até o final.... 

(Você chegou a ser aprovada ?) 

Cheguei... 

(Você terminou a oitava série?) 

Terminei...era pra mim começá o primeiro colegial agora.... 

(Isso...) 

(E você começou a trabalhar em que mês...do ano passado?...você lembra?) 

Não foi ano passado......foi ano passado? 

((O rapaz dirige-se a mim) Vamos almoçar?)) 

(Obrigada...está almoçando agora?...você quer sentar-se aqui?....estou atrapalhando o seu 

almoço?) 

(....) 

........Num foi ano pass.....não foi ano passado....foi este ano...no comecinho deste ano...que 

eu comecei a trabalhar...foi no comecinho deste ano...num lembro (sorri)...finalzinho do ano 

passado.....final...num lembro....foi...acho que do meio do ano pro final.....que esse ano eu já 

não tava trabalhando...porque aí...quando eu des...descobri que eu tava grávida...aí eu saí..... 

(Você tinha algum contrato...ou não...desse trabalho?) 

Não...não tenho nada..... 

(E você saiu do trabalho...logo que você achou que estava grávida...por que você resolveu 

sair...você chegou a ser  mandada embora?) 

Porque eu faltava...eu saía com ele...demais....que nem...no Natal...era pra mim ter 

trabalhado......não ...era no Ano Novo...era pra mim ter trabalhado.....eu num trabalhei 

porque eu saí com ele...então.....era pra mim trabalhá sete horas da manhã...sete horas a gente 

ainda tava na praia...no Ano Novo...então.....aí...ia pra casa dele...ficava lá...e acabava  não 

indo trabalhá..... 

(Então você não chegou a ser mandada embora...você mesmo acabou saindo?) 

É................. 

(E a gravidez...o que você acha?...como é que você passou?) 

...Ah.....na gravidez correu tudo bem...pra mim...apesar que eu...ah....ah.....correu tudo bem... 

(E no parto?) 
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Ah.....e  no parto (sorri) foi tudo.....foi rápido também.....mas a dor....meu Deus...começa... 

dói demais...eu já cheguei lá com.....era três horas.....não era.....é, três.....duas horas, eu já 

cheguei lá.....com...quatro de dilatação...eu não sabia...tava aqui em casa lavando roupa.... 

lavando roupa...arrumando casa e tudo...(aumenta o barulho da oficina; AM. aumenta o 

volume da voz)...quando foi.....aí.. quando foi...quatro.....acho que foi umas quatro....cinco 

horas...já tava com seis de dilatação....quando eu fui pra lá.....quando deu oito horas....não... 

quando foi oi...oito horas, eu tava com seis....aí foi rapidinho...quando foi dez pras  onze, já 

comecei a sentí dores forte mesmo...dez pra meia noite, ele nasceu... 

(Como é que você sabia que já estava com quatro dedos de dilatação?) 

Porque...elas falavam lá... 

(Ah...sei...) 

........E quase...por poco não nasceu lá...na sala de pré-parto...eu falava pra enfermeira pra ela 

vir ver...ela falava..."não, mãezinha, não tá na hora ainda"...(sorri)...quando a doutora P. veio 

ver...já tava quase saindo...aí eu tive que ir pro quarto... lá, né...pra sala de parto...aí na 

primeira contração, ela nasceu...foi rápido, né... 

(E no hospital como é que foi?...ficar lá...) 

Ah.....eu gostei...apesar de que hospital...todo mundo fala que é ruim....é ruim...não é não...só 

é ruim porque fica sozinha...fiquei no quarto sozinha...então.... mas é legal...gostei... 

(Você teve visita?) 

Tive...minha mãe...ele...a mãe dele....um  monte de gente, lá.... 

(Depois, quando você saiu do hospital ...foi para onde?)     

Fui pra casa da.....do irmão dele...que o irmão dele que foi me buscá...aí fiquei um 

pouquinho lá...depois vim pra casa.... 

(Quanto tempo você ficou lá?) 

Ah.....uma hora.....duas horas... 

(Ah.....então você, no mesmo dia, veio?) 

Isso.... 

(E como é que era cuidar do bebê?...você já tinha cuidado de algum bebê?)  

Não... 

(Seus irmãos...você já tinha cuidado?)  

Cuidei....mas foi bem pouco...também...não era assim.....eu cuidei mais da minha sobrinha... 

mas não dava pra lembrar, né (sorri)...lá no hospital...só trocar a fralda.....no hospital...que eu 

não sabia...a menina vai fazer cocô preto...eu não sabia...fiquei desesperada...aí.....cheguei 

aqui...eu consegui......porque você vê......cuidei da minha sobrinha desde pequena...cuidei  

muito dela...então.....não foi muito difícil, não.... 

(Você começou cuidar da sua sobrinha...com que idade, AM.?) 
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...Se não me engano, tinha quatorze... 

(Quatorze...ela morava perto de você? (..)) 

A minha mãe.....a gente morava na......no Canal Quatro...na Senador (avenida)..mais pra lá 

...e  ele morava perto da praia...na Epitácio Pessoa (avenida)...atrás da igreja, ele morava... 

(E você ajudava cuidar dela...como?) 

A minha irmã ia trabalhá...eu ia de manhã pra lá...ela ficava.....eu ficava com ela...até (.) o 

pai dela chegar...o pai dela chegava, eu ia embora... 

(Nesta época você estudava em que período?) 

Eu tava de férias... 

(Ah, de férias.....ela era bebê pequena?) 

Era...devia ter um mês e pouco...era pequenininha...(..)...... 

(....) (barulho da oficina) 

Comigo tudo bem, né.....o bico do peito não rachou, né.....não teve rachadura.... 

(Você só dá o peito?) 

Só...eu ia dar chá, né.....mas aí (sorri)...ele (companheiro) fica falando pra mim não dá....pra 

mim não dá...eu não dou....pra não fazer mal...ele só fala: "o  médico mandou dar?"...eu falei: 

"não" ... "(.)...depois a menina fica passando mal"...aí......aí eu só dou peito só... 

(Ela dá muito trabalho, AM.?) 

Não......só quando tá com cólica...tá muito difícil ela senti cólica também...é assim o dia 

inteiro à noite toda... 

(Quietinha?) 

Quietinha... 

(..)........... 

Ah......não sei (sorri) 

(..) 

Não... 

(Não?) 

Nem ele é assim...(.) minha  mãe também, meio.....meio (.) toda.....minha mãe também é 

assim.....deve tê sido alguém da família dele porque da minha...é tudo...desesperado...tudo 

apavorado (sorri)........ 

(Quem que escolheu o nome?) 

Nós dois .......(sorri) 

(Só você que cuida dela?...ou alguém te ajuda?) 

Só eu...........minha mãe é difícil vim aqui...porque ela trabalha, né...é difícil ela vim... 

(Alguém vem te visitar?) 

Ah.....na.....de vez em quando...muito difícil... 



 553

(Quem?) 

Ah.....a última vez que vieram aqui...assim......colegas minhas...foi umas meninas que vieram 

aqui depois não vieram mais...só...a mãe dele vem muito aqui também...que ela fica aí na 

frente...na casa da frente...então ela vem muito aqui... 

(Ela fica aí na casa da frente porque...ela mora na casa da frente?) 

Não...porque....ela tá construindo na Praia Grande...então ela tá aí por enquanto............ 

(O que...mais você pode falar....AM.?)  

Que mais?...(...)............ 

(Como é que foi a reação das pessoas...quando souberam que você estava grávida?...as 

pessoas da sua família...as suas colegas...como é que foi?) 

A minha...mãe, né...quando eu saí...de casa...ela já tinha.....já desconfiava, né...ela falou...ah 

....ela não ficou muito...ficou...ela ficou.....mas ela não demonstrava, né.....ficou chateada... 

porque.....no entanto...quando eu fui fazê exame lá na Casa da Gestante pra ver se eu tava ou 

não, ela falou: "ah....tomara que tu não esteja grávida"...e bem no come...ela achava assim..... 

se tu tivesse me falado antes a gente podia...podia fazer alguma coisa...fazer um aborto, 

né......alguma coisa...se tivesse me falado antes...agora já não dá....eu já tava de três...meses...  

três meses e meio...aí...não dava.......meu pai nem....pra ele...tanto faz...não fica com a gente, 

né....nunca ficou...então.....mas vivia jogando na minha cara..."ah...tu tem que se virar 

sozinha"...quando eu tava lá, com ele...."tem que se virar sozinha...tu  fez, então...tu se vira".. 

(Ele conhece a neta?) 

(..) 

(Não conhece?) 

Tch...tch (negando).... 

Que mais?  

(O padrastro...) 

Ah.....meu padrasto pra mim...ele não falô nada...só se ele falô pra minha mãe...pra mim ele 

não falô nada.... 

(E a irmã mais velha?) 

Ficô bem chateada também...todos assim.....no começo ficaram assim, né.....chateado...tudo 

...por causa da idade...nova ..não sei o quê.....mas depois...foram acostumando....... 

(Quem reagiu melhor...os homens ou as mulheres da família?) 

As mulheres.... 

(Melhor?)  

É... 

(Quem reagiu pior?) 

Meu pai....... 
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(Na escola?...você não estava nesta época?)  

Não... 

(Então você não teve (...)) 

Já não estava... 

(E as colegas?) 

Ah......ficou tudo contente, né.. (sorri)...elas todas ficaram contentes... 

(Você tinha alguma amiga...nova também...que já tinha ficado grávida...já tinha tido bebê?) 

Já...ih....tantas...tava tudo grávida... 

(Fale-me sobre isso...eu gostaria de saber...como que era?) 

Uma tava.....não lembro quantos meses ela tava...mas tinha bastante...tinha uma...umas 

quatro, já grávida...já...tão bem maior...tão bem grande os filhos delas...aí eu falei pra 

elas...aí pronto...é mais uma pra coleção das grávidas.... 

((...)...tinha alguma colega?) (barulho da oficina) 

Tinha... 

(E com elas, como é que tinha sido...essa que teve bebê...com as que ficaram grávidas...como 

é que tinha sido...elas estavam bem...elas não estavam bem?) 

Tava...tavam bem, sim....a  maioria tava.....a maioria tudo sem.....os pais da criança...tudo 

sumiu, né......tudo desapareceram...uma agora que o pai voltou e tá  com ela...tá  mais ou  

menos com ela...tão bem.... 

(Elas estavam com quem?) 

Estavam com a mãe e com o pai...tavam  não, estão ainda, né...  

(E vocês se vêm...suas amigas que tiveram bebê?)   

Vê...vi elas domingo .......... 

(..) 

Não... 

((..) está acordando...com quem você acha que ela se parece?) 

Ah......não sei...mas todo mundo fala que parece com ele, né.... 

(As roupinhas dela...o enxoval...estou vendo que ela está de brinco....como é que foi isso?) 

As roupinhas, ganhou um poco, né... 

(De quem, AM.?) 

Ah......ganhou da minha avó...da minha mãe...da cunhada dele...bastante gente deu...o 

brinquinho...aí foi a madrinha dela.......tava difícil pra batizá, né... 

(Por que?) 

A maioria das igre......fui aqui na igreja do...do...Carmo...o padre qué...que case e 

qué......num (o bebê resmunga)...falou que....então qué que a gente case...tem que ficá indo 

na......na missa...indo na missa...indo na missa....agora nós era pra ter ido...aqui na Aparecida 
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(igreja)...mas não deu tempo...era onze horas...que o padre.....que ele ia embora, né.....não sei 

se ele ia voltar depois das três horas...agora nós vamos ver lá na São Camilo (igreja)...pode 

ser (o bebê resmunga).... 

(Porque o padre quer que você case  na igreja...é isso?)    

Isso... 

(E você pretende casar na igreja?...você gostaria...ou não?) 

Gostá eu gostaria...mas não pretendo não.......... 

(Quem é madrinha dela?) 

A cunhada dele...a  mulher do irmão dele... 

(A que você (..) quando saiu do hospital?) 

Isso..... 

(Bem, eu acho que por hoje está bem...a primeira parte da entrevista...já foi muito bom...mais 

alguma coisa que a gente conversou...que você gostaria de falar...alguma coisa?) 

Não...já  falei... 

(Está bom?) 

Está... 

 

Segundo encontro com AM 

 Após três dias, voltei à casa de AM.. Nessa tarde não chovia e fazia calor. AM., ao 

me receber na porta do quarto, disse que estava lendo uma revista, que falava "dessas 

meninas que fazem aborto". Ela trazia nas mãos uma revista "Cláudia", com aparência de já 

muito manuseada. A revista trazia uma reportagem de aborto na adolescência. AM. disse que 

pegara a revista no salão, referindo-se ao salão de cabeleireiro que ficava no chalé da frente. 

Logo que entramos no quarto, AM. comentou que não agüentava mais morar ali porque o 

calor era demais. Tornou a falar que não conseguiam fiador. Dessa vez, a cama não estava 

mais encostada no armário, nem havia os baldes para as goteiras. O bebê estava dormindo no 

carrinho. Após a retomada das instruções, iniciamos a gravação. Durante essa entrevista, 

AM. chorou diversas vezes. Não interrompi a entrevista porque AM., enquanto chorava, 

olhava-me de uma forma que me parecia uma solicitação de que continuássemos 

conversando sobre aquelas coisas. 

 

Registro do material gravado: 

(Segundo encontro com AM...isso que você está falando...eu gostaria de estar 

gravando...você está falando que não gostaria de ficar  mais aqui...o que acontece AM.?) 

É muito quente aqui...tem que ver o calor que tava aqui...muito calor...(.) eu tive que ficar lá 

na frente com ela (bebê) por causa do calor...só tá ruim pra achar um 
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fiador...horrível...ninguém quer sê fiador nosso.......encontramos tudo...casa...pode pagar... 

mas não....não tem o fiador................. 

(Ele está trabalhando...em quê, AM.?) 

Por enquanto ele tá fazendo bico numa oficina....por causa do Exército... 

(....) 

Não... 

(Eu falei marido, mas eu não sei...você chama ele de marido, de namorado...do quê que você 

chama?) 

Às vezes chamo dos dois...às vezes.....mais namorado.........tem um negócio lá de 

bicicletaria....mas...por causa do Exército, né... ninguém qué pegá, por causa do Exército..... 

(Por que?...ele vai servir o Exército?) 

Vai...eu acho que.....que vai sim ...ele qué, né.....agora não sei ...ele saiu  livre...mas ele pediu 

pra......pra servir... 

(Ah......ele pediu?) 

Pediu....é a pensão... 

(..) 

É...a pensão do pai dele de seiscentos...todo mês...e...u...(fala com som de tristeza parece 

querer chorar)....só  não tenho fiador...pra  mudar daqui.....   

(Ele tem que idade?) 

Dezoito... 

(Dezoito...) 

.......... 

(Ele está trabalhando faz quanto tempo?)  

(...)  

(o  barulho da oficina está muito alto; o bebê balbucia; .AM. sorri) 

(Então...ele tem dezoito anos...não é?...e você falou que ele recebe uma pensão do pai...como 

é que é isso?...explique melhor para mim...) 

Que o pai dele faleceu, né... 

(Faz tempo?) 

Fez um ano dia quatro...no dia que ela nasceu...o dia que ela nasceu, não...quando ela fez um 

mês...ele completou um ano de falecido...i....aí o pai dele deixou, né...(o bebê começa a 

chorar)...mas eu não sei assim dizer...como, né.....sei que ele deixou a pensão pra ele até os 

vinte e um.....seiscentos reais...não.....não era de seiscentos.....era de trezentos e noventa...aí 

...aumentou pra seiscentos..... 

(O pai dele tinha qual profissão?) 

Trabalhava nas Docas (porto)...(o bebê resmunga) 
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(Ele tem irmãos?) 

Tem um irmão... mais velho...e tem uma irmã... 

(E a pensão...é dividida por todos?) 

Não só ele tem... 

((...) O bebê está chorando...) 

"Que foi?...fala pra mãe ...fala ...não chora..." 

(AM. cheira o bebê....pega-o no colo...o bebê continua chorando) 

(..)...Vaza tudo o leite...(sorri) 

(Vaza?) 

Vaza... 

(O bebê começa a mamar......) 

(...) 

Então...e deixou só a pensão.. pro..... pra ele só...num tem os irmãos...não tem.....porque já 

são tudo maiores...só ficou ele...então quando ele ficá de...maior...quando chegá aos vinte e 

um...aí a pensão acaba...................... 

(Forte barulho do compressor da oficina) 

(AM., eu gostaria de perguntar para você, se você recorda...na época em que você ficou 

grávida...um pouco antes...onde que você estava...com quem que você estava morando....se 

você estava ou não no colégio.....você falou várias dessas coisas...mas se você puder tentar 

lembrar-se como estava a sua vida e...como era a sua vida um pouco antes de você ter 

engravidado...) 

Como era? 

(É..) 

Assim com mãe e pai?...ou não? 

(Com tudo...por exemplo...com mãe e pai, pode ser...) 

Ah......com minha mãe sempre foi...assim, né...ela num...ela num gostava que eu saísse... 

então a gente mais brigava...do ficava....a gente foi se entender agora...depois que eu fiquei 

grávida...só vivia brigando...brigando...que eu saía muito...queria sair muito...ir pra baile... 

tudo....ela não gostava...aí ela achava ruim...a gente brigava sempre..........ah.....trabalhava 

...estudava...tudo...aí quando queria saí, ela não queria deixá...aí eu saía...ela ficava com 

raiva...a gente brigava..... 

(Você estava gostando da escola nessa época...ou não?) 

Não... 

(Não estava?) 

Não,...tch......tch (negando) 

(Por que você não estava?) 



 558

Ah......eu não queria saber de nada...só queria saber de sair à noite....só.......ficá na rua....não 

queria sabê de estudá...de pra..de trabalhá...de nada....mas trabalhava e estudava... 

(E agora você sai?...vai à baile também?)     

Agora, não...agora não dá mais... 

(Desde que época você deixou de freqüentar baile?) 

(Houve uma troca do lado de fita...continuação do segundo encontro com AM.) 

(Então AM...desde de que época você deixou de sair, ir  à baile?) 

Comecei esse ano... 

(Esse ano?) 

É...esse ano eu já não fui mais...no comecinho desse ano...parei de i.. 

(Com quanto tempo de gravidez você parou de ir?) 

Logo que eu soube que tava grávida, eu já não fui mais...parei de i... 

(Por que você não ia mais?) 

Ah......não tinha vontade de i...não tinha graça (sorri)..de barriga...aí num....era muito..é 

muito cheio, né...o baile...aí num dava pra mim i... 

(E agora já voltou a vontade?) 

Já... 

(Desde de quando você está com vontade?) 

De.. ah.....eu fiquei com vontade de começá  i...pra baile...eu já tava de sete  meses...mas aí já 

não dava, né......de barriga já...e agora não dá mais pra i...porque ela é muito pequena...aí não 

tem com quem deixá .... 

(Você às vezes deixa a bebê?... fale o nome da bebê para mim...) 

M. 

(M.....você deixa a M. com alguém...por alguma razão....ou ainda não?) 

Ainda não............ó...se lambuzou toda... 

(O bebê parou de mamar....se lambuzou toda?...está dormindo?) 

Não...acordou.......(o bebê resmunga) "arrota pra deitá  de novo"..... 

(E quando você veio para cá...como é que foi vir para cá?)    

Ah......eu queria vim...pra ficar com ele, né...também...porque eu não via ele...eu tava na casa 

do meu pai  na Praia Grande....então eu não via ele...aí eu já queria vim logo pra cá...pra ficá 

junto com ele...ah...foi...ah...eu gostei de vim pra cá....(sorri) 

( (....) sentia sozinha?) 

Sentia... 

(Como era?.... chorava?) 

Chorava.....e muito... 

(E muito.....você ficava aqui sozinha, no quarto?) 
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Ele tinha que trabalhar...às vezes ia pra rua...eu ficava aqui...às vezes eu ia com ele também, 

né......mas às vezes, não...ficava aqui sozinha...(diminui o volume da voz) 

(Brigava?) 

Não...começamo a brigá agora... 

(Agora?)  

(....) 

(Por que você acha que tem mais briga agora...quais são os motivos...você sabe?) 

Porque...é.....é...acho que ele...porque eu dou mais atenção pra ela do que pra ele, né...tem 

que ficar mais com ela do que com ele...aí ele acha ruim...e a gente acaba brigando....... 

(Como são as brigas, AM.?) 

I...de vez em quando é feia...viu...    

(É feia?) 

É.... 

(Feia como, AM.?) 

Ih...chega até bater...i...tudo...... 

(Como é que é...chegar a bater?) 

Ah..... (chora)...começa a discutir...discutir......aí depois começa a se bater...os dois, ele com 

mais força, né (chora)...................... 

(Isso já aconteceu várias vezes?) 

Uma vez.... 

(Uma vez....quando?) 

Semana retra...sada ..não...comecinho do mês ..... 

(Hoje é dia dez....) 

Foi no começo do mês... 

(Você acha que depois (...) você acha que isso pode tornar a acontecer?) 

.......Ah...pelo que ele (...)....falou que isso não vai acontecer mais, né......aí não sei.............. 

(E (..)do sexo ..como é que está?)  

Ah...tá bem...tá...como antigamente...o normal...... 

(Como é que é o normal?...é bom...é mais ou menos?) 

É bom........... 

(Não houve modificação...com a gravidez...e com o nascimento do bebê?) 

Não.......não........... 

(Você tem quantas vezes por semana, relação sexual?) 

.......Ah......às vezes tem mais...às vezes tem menos...não sei dizer quantas, não.... 

(Mas vocês agora estão tendo...relações sexuais?) 

Tem.... 
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(Você está usando algum método para prevenir gravidez...ou não?) 

Anh...anh...(afirmando)...camisinha...agora fui ontem...no médico, né...pra tomar remédio... 

(Vai começar?) 

Vou.... 

(Ainda não começou?) 

 Não...só quando acabar de vim....a menstruação... 

(Você (..) está menstruando?) 

Desde que ela nasceu.... 

(Ah...você continua (...)...) (barulho da oficina) 

.............(..) 

(AM. que idade você tinha...quando teve a primeira relação sexual?) 

Quatorze pra quinze... 

(Foi com ele?) 

Foi... 

(E você menstruou com que idade?) 

Foi com treze......... 

(Você teve relação com outra pessoa?) 

Não... 

(Só com ele?) 

(..) 

(E a primeira vez, você lembra como é que foi?) 

Lembro...(sorri)  

(Como é que foi?) 

Ah......foi horrível...dói...dói muito... 

(Ainda dói, AM.?) 

Agora ..não (..) (sorri)...doeu depois que eu ganhei ela...a primeira vez doeu...mais dep...é 

que eu também tava com medo, né...eu falei...ah...se de repente...que não tava assim...os 

pontos já tinha saído...já tinha caído, né...mas fiquei com medo.... 

(Quanto tempo depois...de você ter a M., (....)? ) 

Ah...foi (.......)...ah...foi essa sema...essa semana agora...duas semanas atrás.... 

(A briga que vocês tiveram, foi depois, ou foi antes de ter tido essa primeira relação sexual?) 

...........Foi antes... 

(Ah...vocês estavam ser ter vida sexual?) 

É. 

(Você só ficava cuidando da bebê?) 
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Só..............ah....a primeira vez foi muito ruim...que é isso?...eu não conseguia...nem depois... 

sentar no...no banco do ônibus pra ir embora pra casa (sorri)... 

(A primeira vez que você teve relação sexual?) 

É... 

(Onde foi?) 

 Na casa dele...ah...muito ruim (o bebê balbucia)........ 

(AM. sorri) 

(A bebê está deitada de bruços sobre as pernas de AM....fica com os olhos fechados...mas se 

mexendo.....ela faz sempre assim?) 

Faz...................(ouvem-se risadas e vozes de pessoas na oficina) 

(Quando eu estava chegando aqui, você me mostrou uma revista que você estava lendo, 

sobre meninas que fazem abortos....não é isso?) 

É. 

(E essa questão do aborto para você...você pensou em abortar?...alguém sugeriu que você 

abortasse?) 

Pensei ...e minha mãe falou, né....se fosse antes...se eu tivesse falado pra ela antes...ela tinha 

me ajudado...aí...não chegou acontecer não...(diminui o volume da voz) 

(Você não usou nada para tentar?) 

Não......... 

(Você só chegou a pensar....) 

É. 

(E ele?...o pai do bebê?) 

Ele...falava...que num ia dar nada pra mim tirar...não.....pra mim abortar...ele falou que não 

ia dá nada...que não queria que eu abortasse........... 

(AM. como você se sente agora..com relação a antes de ter tido um bebê?...como você se 

sente?) 

.......... 

(Como você acha que você está?) 

Ah......mais comportada (sorri)...mais...mais...caseira...assim, né...........só, porque o resto 

continua a mesma coisa...o que eu fazia na minha casa eu faço aqui...lá na casa da minha 

mãe, eu faço aqui.... 

(O que você fazia lá...que você faz aqui?) 

Ah...almoço...arrumo a casa...lavo a roupa...eu faço aqui...i...mais a aq....o que eu mudei, foi 

o comportamento....que eu era mais doidinha (sorri)....i......i.......o que...que eu tinha falado?... 

comportamento.......ai...comportamento...só ..(..)...... 

(O que você fazia lá, você faz aqui...lá você começou fazer serviço com que idade?) 
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Ah...desde de pequena...não...assim arrumar a casa, né...sempre ajudei minha mãe arrumá... 

agora lavá ropa...comecei a lavar...com...quatorze...quinze anos..... 

(E almoço?) 

Almoço...também nessa mesma idade... 

(Foi na idade que você começou a trabalhar?) 

...É........... 

(AM. e...amigos?...amigos...colegas...) 

Que...que tem? 

(Você tem?) 

Tenho colega.... 

(Tem mais....ou menos...de antes de você ter tido bebê?) 

Menos... 

(Você tinha mais?) 

Tinha....(...)...assim ia pra baile...tudo ..se afastaram, né....elas vão pra baile...toda vez e...eu 

não vou...então.......uma...as que eu vou mais...assim...na casa dela, são duas...só que eu já 

conhecia faz tempo...que eu morei ali na Senador Dantas (rua)...uns trê...quatro 

anos...então...conheci elas nesse período, né...i.....continuei indo na casa delas até hoje...elas 

vêm aqui de vez em quando....não vêm toda vez...porque trabalham e estudam...mas de vez 

em quando elas vêm....final de semana.....só...porque o resto......se afastô tudo...... 

(Essas coisas...por exemplo de conversar...como você falou...e chorou...essa coisa que está te 

deixando triste...que deixou você mal...você fala isso com alguém?...você conversa isso com 

alguém?) 

Não.... 

(Antes você conversava isso com alguma pessoa?...os problemas...as dificuldades da vida?) 

Com uma dessas duas minha colega (chora)...essas duas...porque eu via sempre elas, né.. 

conversava com ela...mas agora não... 

(Então agora essas coisas...com quem dá para falar?) 

Ah.....num falo pra ninguém........ 

(Você tem chorado muito AM.?) 

Tenho. 

(Tem...) 

.................. 

(Você fica aqui nesse quarto sozinha?) 

Anh.. anh (confirmando).........é...o dia inteiro e a noite inteira....(chora) 

(À noite...também?) 

De dia, ele fica......ele fica...trabalhando...de noite ele vai pra rua......... 



 563

(E o que você acha dessa coisa?...você pretende continuar fazendo como?) 

A minha vontade era de....não ficar mais com ele...porque eu fico sozinha...(chora)......mas 

não tenho pra onde i.....então tenho que ficá agüentando................. 

(A sua vontade é de...) 

Ir embora.... 

(Ir embora para onde?) 

Então....pra onde?...eu não tenho pra onde i......por isso eu não fui.... 

(Por que...você não sente que a casa onde você morava antes...continua lhe recebendo?) 

Não. 

(Não existe essa possibilidade?) 

Não............ 

(Na vez passada...em que eu estive aqui...você falou...mas não deu para gente conversar 

muito...porque ele estava aqui...então eu deixei para conversar umas dessas coisas hoje AM.  

.....também...você falou que a sua mãe que insistiu para ele vir aqui morar....de você vir 

morar com aqui com ele...foi sua mãe?) 

Foi... 

(Como é que foi isso?) 

Ah...ela ficava ligando lá pra casa do irmão dele...ficava falando pra ele arrumar um lugar 

...que lá onde eu tava não tava bem...aí ele acabô arrumando aqui...falô...a moça que mora aí 

na frente....a tia dele...aí ele...falou pra ela...ela falô que tinha aqui pra alugá........aí nós 

viemos pra cá.....(chora)...... 

(Como é que foi  começar a namorar com ele?...como se chama o seu namorado?)  

MT..... 

(Como foi começar namorar com ele?...como você conheceu ele?) 

Conheci ele...no baile...quando tinha a Zoom (danceteria)...lá no Gonzaga (bairro)..conheci 

ele lá...porque eu.....antes eu já conhecia ele....porque eu morava ali na João.....na...na 

Senador Dantas (rua)...ele andava ali na...no....Canal Quatro (local)...também...então eu... 

sempre...ficava olhando.. assim, né......i...eu gostava dele antes de começar a namorar ele..... 

aí...no baile, nós começamos se falá...tudo...aí começamos a ficá...ficá...e depois começamo a 

namorá....... 

(E no namoro, como era?...vocês se davam melhor do que agora?) 

Dava porque saía, né...ia pra todo lugar...agora já não tem mais......não saí mais...é...eu fico 

em casa ele fica na rua...porque ele num qué, né...ficá em casa....então eu fico em casa, ele 

sai pra rua..........(chora)....... 

(Vejo que você tem televisão, um aparelho de som......você fica fazendo o quê, quando você 

fica aqui?) 
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Fico vendo televisão...mas eu vou dormir cedo..não tem muita coisa pra ver na televisão eu 

vou dormi................................. 

(Você já teve alguma vez alguma experiência de usar alguma droga?) 

Não...ele já... 

(Qual?) 

Maconha... 

(Ele ainda usa?) 

Usa... 

(Outro tipo de droga ele usa?) 

Que eu saiba não.... 

(Ele sai toda noite?) 

Sai.... 

(Final de semana também?) 

Final de semana, ele chega mais tarde...dia de semana, ele chega cedo...chega meia-

noite...meia-noite e meia...final de semana, ele chega de manhã........ 

(E ele vai para onde?) 

Fica na rua com os colegas dele...deve sair...também...................... 

(A sua mãe sabe...de como você está?) 

Não................ 

(Você acha que se ela soubesse...) 

Ah......num......num vou falá pra ela...porque ela sempre falou...que quando arrumasse....... 

fosse pra sair de casa (chora).....que depois não levasse problema pra ela...então não vou falá 

nada pra ela................. 

(E a irmã mais velha?) 

É casada também.... 

(Já veio aqui alguma vez ?) 

Já... 

(E ela sabe?) 

Não... 

(Você também, para ela...não falaria?) 

Não...porque ela ia falá pra minha mãe também........ 

(Alguma tia....alguma madrinha....algum parente...) 

................................. 

(Você acha que eles imaginam que você está bem?) 

Tá........................... 

(Você pensa no futuro, .AM.?) 
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Penso.... 

(O quê...que você pensa?) 

Que eu vou acabar ficando sozinha, né......nessa vida que ele vive...não vai dar em nada... 

acabando sozinha...... 

(Sozinha como?) 

Sozinha...sem ninguém (chora)...pra contar assim, né......porque com a minha família num dá 

pra contar................ 

(Você ficaria com a M.?... ficaria você tomando conta dela?)  

É. 

(É nesse sentido que você falou?) 

É. 

(Ou não?...você falou...sozinha...) 

Também...também...os dois... 

(Explica melhor...eu não entendi...) 

Ninguém....só eu pra ficá com ela...tomando conta dela i...sozinha porque...eu num...num 

sei.....se....é que eu sou nova também...dá pra arrumá outra pessoa, né......mas eu não 

sei...(chora) 

(Você tem algum plano de...voltar a estudar...voltar a trabalhar...alguma coisa assim?) 

Voltar a trabalhar.... 

(E estudar?) 

Por enquanto não dá , né...ela é muito pequena...quando ele tiver maior... 

(E para voltar a trabalhar...com quem ela ficaria?) 

Eu...ia colocar ela numa escolinha...alguma lugar assim...i...ia...voltar a trabalhar...... 

(Você tem alguma idéia...de quando você gostaria de voltar a trabalhar?) 

Quando ela pará de mamar no peito........................ 

(AM...tem alguns momentos que você se sente bem? 

Tem...tem.... 

(Quando?) 

Quando ele está aqui, né... 

(Ah.....quando ele está aqui...) 

......................... 

(E quando ele não está aqui...você não se sente bem?) 

É .................. 

(Quando ele está aqui...ele te trata bem?) 

Trata... 

(E...ele fica...aqui que horas?) 
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Ah.....naquele dia, ele veio pra almoçar....hoje já não veio pra almoçar...ele só vem.....só fica 

aqui de.....ó.. ele fica aqui de.....vai...aí ele chega lá pela......umas sete...oito horas...aí toma 

banho...e vai pra rua de novo..........ele só chega de madrugada...aí eu já tô dormindo...aí 

quando é de manhã...ele saí de novo..........(chora)..... 

(Você falou que ele chegou a bater em você e você também nele...) 

Também... 

(Você apanhou já de alguém?...alguma vez...da mãe...do pai?) 

Da minha mãe... 

(E do pai?) 

Não. 

(Não....seu pai quase não ficava....não é isto?) 

É............. 

(O MT. estudou?) 

Estudou até a sexta...aí esse ano...no meio do ano, né....agora voltou...mas também não tá 

indo mais........parou de i...pra escola.......... 

(Como que ele se dá com a M.?) 

Quase não se dá, né...não fica em casa...quase não vê ela...quando vê, ela tá dormindo 

..difícil ela tá acordada ..ele ..só chega de madrugada ..de madrugada ela tá dormindo ...de 

manhã ele vai pra rua de novo ......aí quando chega ..às vezes ela tá dormindo também..difícil 

tá acordada...sai de novo.............. 

(E com essa senhora que...você falou que ocupa esse quarto aqui ao lado...ela fica aí?) 

Fica...às vezes...em casa... 

(Você conversa com ela, ou não?) 

Converso... 

(Como você se dá com ela?) 

Não muito bem...eu dou mais com a senhora que atendeu o telefone (referência a um 

telefonema meu para confirmar o primeiro encontro)...que são duas senhoras...uma é mais... 

um pouquinho mais nova...que é a dona, né...e tem uma senhora que mora aí com ela...me dô 

mais com essa senhora que atendeu o telefone...me dô mais com ela................. 

(E esse pessoal aí da oficina? ...você fica com a porta aberta ou ...com a porta fechada?)  

Aberta... 

(E eles falam com você?) 

Falam...assim...de vez em quando..... 

(E o MT.?...como se dá com eles?) 



 567

Ele só fala com esse mais gordinho que tem aí...com outro...ele não fala...porque esse outro 

gordinho...é do mesmo tipo que ele...entendeu...faz a mesma coisa que ele faz...então ele se 

dá mais com ele...... 

(Você achava que ele seria assim...quando você namorava com ele?...quando você quis 

engravidar dele?) 

Não. 

(Porque você quis engravidar....não foi isso?) 

Foi. 

(Você achava que ele seria como?) 

Ah......seria mais responsável....fosse mais...diferente, né......não pensei que ele fosse assim... 

(Você falou que....(..) uma moça que vai ser a madrinha dela , não é...) 

É. 

(Então essa moça é sua amiga?) 

Não...é aquela cunhada dele... 

(É aquela sua cunhada ..(.)...a sua cunhada sabe da situação que você está passando?) 

Sabe. 

(Ah....então existe uma pessoa que sabe...) 

Ela sabe....... 

(E o que ela acha?) 

Ah......la acha um...absurdo isso, né.....tudo.....mas não pode fazer nada também... 

(Então...o irmão dele...também sabe?) 

Também...sabe... 

(E...eles se dão?) 

Não...depois que ele começou......epois que o irmão dele ficou sabendo...ele...o irmão dele 

não fala mais com ele................... 

(O que ele achou da minha presença aqui?) 

Ah.....ele falou que você era muito legal......que a senhora é legal...só falô isso.... 

(Eu notei que ele ficou prestando muita atenção, não é?) 

É... 

((...) tudo bem arrumado...quem que arrumou tudo isso?) 

(.....)...trouxe as coisas pra cá... 

(É ...(..) quem cuida....porque quem cuida é você...não é?) 

É. 

(Mas assim...quem arrumou as coisas?...por exemplo..a cama que está em outra posição... 

porque agora...hoje não chove...então...não têm as goteiras....quem arruma tudo isso?)  

Eu... 
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(Você...ele não participa?) 

Não.............. 

(Vou perguntar alguma coisa...sobre o que você acha...que houve de modificação..com o seu 

corpo...depois de ter tido o bebê...depois da gravidez?) 

Ah......foi tudo pra baixo...caiu tudo (sorri) 

(O quê...que caiu?) 

Peito...bunda...barriga....caiu tudo... 

(Caiu tudo?) 

Caiu...vou ver se eu começo fazer ginástica mês que vem, porque não dá não...viu... 

(Você já fazia ginástica?...já fez alguma vez?)  

Não. 

(E onde você pretende fazer ginástica?) 

No SESC... 

(E onde ficará a bebê?) 

Vai junto também...ficá lá no carrinho........ 

(Você passeia com ela de carrinho?) 

Passeio.... 

(Passeia...) 

................. 

(E a vaidade como está?...você se acha igual...diferente...quanto à vaidade?) 

Diferente... 

(Como?)  

Ah...nem...nem me arrumo...mais...nem ligo pra me arrumar mais...não saio.... 

(Ontem eu vi você no Hospital...bem arrumada...quando você sai...você se arruma...é assim?)  

É. 

(Quando você fica aqui...você não quer se arrumar?) 

Não....... 

(Quem faz as compras de casa?) 

Eu faço junto com ele...a gente vai ao mercado junto... 

(De quanto...em quanto?)  

Mês?... 

(É...) 

De mês...em mês... 

(Ah.....então você faz compras uma vez por mês ..(..)) 

Só. 

(Você sai para fazer compra menores...durante a semana?)  
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Saio... 

(É você quem faz?) 

É.  

(Você sai com o carrinho...do bebê?) 

É...mas é pouca coisa que tem que comprá...porque a gente compra tudo.....assim...só quando 

precisá de alguma coisa...só....vai no mercado...e compra, mas a gente compra o mais 

pesado...que é arroz e feijão...no mês, né...dá pro mês todo............. 

(E assim uma volta pelo bairro...você dá...você tem costume de sair à tarde para passear com 

a bebê...ou não?) 

Não. 

(Por que você acha que não sai com a bebê...para passear?...fora quando não chove tanto 

como tem chovido...) 

Porque eu não tenho vontade...(diminui o volume da voz) 

(Ah......você não tem vontade...) 

Não ....................... 

(Por que você sente a falta dele...e por isso você fica triste?) 

É .........(chora)... 

(Isso é uma coisa, AM....que já vem desde a gravidez ?) 

É. 

(Já vem desde que você mudou-se para cá...não é assim?) 

É. 

(Você está se sentindo isolada  do mundo?...como se estivesse presa aqui atrás...é isso?) 

Isso... 

(Ou ele...também se incomoda que você sai?) 

Não... 

(Por exemplo...ontem você foi ao hospital...(...)...assim....tendo saído de casa...tendo um 

compromisso...) 

O quê?..como eu me sinto? 

(É...) 

Ah.....melhor, né......alguma coisa pra fazer..... 

(Levar a bebê ao médico...) 

É................ 

(Mas, ânimo para você arrumar a sua casa, vejo que você tem...) 

Não...mas hoje não tá muito arrumada, também.... 

(Não?...eu vejo tudo bem arrumado...porque essas coisas de dentro de casa, você faz...) 

Faço... 
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(E você não tem ânimo para sair...) 

É...às vezes não tenho muita vontade de arrumá aqui também... 

(Têm vezes que você não arruma?) 

Têm... 

(Tem vezes que você deixa de fazer a comida?) 

Não... 

(A comida você faz...) 

Faço............ 

 

 

Terceiro encontro com AM  

 Na manhã do dia marcado para o terceiro encontro, AM. telefonou para o hospital 

onde funciona o PAIAG, avisando-me que precisava desmarcar a entrevista daquela tarde. 

Marcamos novo encontro, para dali a quatro dias. Quando cheguei para nosso terceiro 

encontro, AM. recebeu-me, comendo um sanduíche e falando que naquele dia não tivera 

vontade de arrumar a casa. Notei que a cama estava desarrumada e que havia muita louça e 

panelas sujas sobre a pia. Novamente chovia e a cama estava encostada na parede, para 

proteção das goteiras. O bebê não estava no quarto. Perguntei por ele. AM. comentou que a 

filha estava na casa da frente, com a avó paterna. Saiu do quarto e foi buscar a criança. 

Quando voltou, falou que levara a menina ao médico porque ela estava vomitando, mas que 

já melhorara. Sentamo-nos na cama, sobre os lençóis desarrumados, após AM. colocar o 

bebê no carrinho. Liguei o gravador e retomamos a entrevista. 

 

Registro do material gravado: 

...Eu não sei o que aconteceu com o meu peito...que tá doendo tanto.... 

(O peito está doendo?) 

Tá...a...o ginecologista falou que ela pode ter arrotado no meu peito...entrado ar....... 

(Pode ter...o quê?) 

Entrado ar...no meu peito...se não pará a dor, vai tê que...abrir...pra tirar o ar de dentro... 

porque se ela arrotar dentro do peito, né.....assim...com a boca no peito...ele falou que entra 

ar........  

(Quem falou?) 

O ginecologista........ 

(Quando você foi ao ginecologista) 

Hoje... 

(Mas você foi ao médico dela...ou para você?) 
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Fui no médico dela...e passei no meu.......... 

(Terceiro encontro com AM....então AM...você pode continuar falando à vontade...o que 

você estava falando... (...) uma gravação...sobre sua vida...como mãe...adolescente....você 

desmarcou aquele nosso encontro dessa semana...) 

Foi por que ela teve que i...no médico...aquele dia também...porque foi no dia que ela 

começou a vomitar...ela vomitou...começou a ficar roxa...ficando fria...aí eu levei ela...ele 

pediu...pra voltar hoje de novo, às duas horas.... 

(Então...eu achei no telefone...a sua voz....como você não tivesse bem...como se você 

estivesse chorando...depois o telefone...caiu a ligação...parecia que você não estava 

bem...você estava nervosa?) 

Não...aquele dia...não... 

(Não...) 

Só...esses dias que eu briguei com ele de novo, né... 

(Quando você brigou?) 

Ai......não me lembro...foi qui......quarta-feira.....quarta-feira...sim que brigamos..... 

(O bebê está mamando no peito da AM.) 

....É...mas acho que eu não vou ficar mais com ele não...não tá dando certo... 

(Como é que foi, AM.?) (o bebê resmunga) 

Dessa vez...só discutimo...só...aí...ele fala, né...que quando não quiser mais....pra falá logo.... 

se eu não quiser mais, pra falá logo...se não dá mais...pra mim falá logo....aí eu vou 

conversar com a minha irmã...pra vê se dá pra mim i...pra lá...porque não dá mais pra ficar 

aqui não...... 

(A irmã mais velha...) 

(..).............. 

(Já falou com alguém da família?) 

Não...vou falá com ela amanhã....que...hoje ela tá trabalhando... 

(Você conversou isso já com alguém?)    

(...) 

(.(.....) sozinha, AM.?) 

.......... 

(.....) 

...... 

(Bom, AM....na primeira vez que você deu a entrevista, você falou uma coisa...não entendi 

muito bem...que naquela época que você ficou grávida...antes de você ir para casa do seu pai, 

na Praia Grande...ou depois...você ficou na rua.....você chegou a ficar algum dia na 

rua...algum tempo na rua?) 
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Na...rua....na rua...dormindo na rua...não...mas fiquei...assim....sem saber pra onde ir, né... na 

casa de um....na casa de outro....aí tinha que pedir pra ficá dormindo na casa das pessoas... 

(Assim....na primeira noite que você saiu da casa da sua mãe...você se lembra onde você 

dormiu?) 

Foi na casa dele... 

(Lá você dormiu quantas noites?) 

Duas... 

(Aí...não deu certo lá também?) 

Não... 

(Aí......você...depois dessas duas...você dormiu...onde?)  

Na casa das minhas colegas..... 

(No dia seguinte...então...você foi para casa de uma colega sua?) 

Fui... 

(Ficou quantos dias...na casa da sua colega?)  

Eu ficava sempre....dormindo uma noite...assim...em cada casa...nunca duas, três noites, na 

mesma, né...sempre uma noite...em cada casa.... 

(Quantas noites foram essas...com as colegas?) 

Ai...eu não sei... 

(Mais do que uma semana?)  

.........Foi...uma semana... 

(Uma semana você ficou na casa das colegas......)  

É ... 

(A sua mãe sabia onde você estava?) 

Não.........aí.....depois eu fui pra casa do colega do meu pai, né...que a mulher dele falô pra 

mim i...pra lá....fiquei um tempo...lá....fiquei um tempo...lá... 

(Quanto tempo, mais ou menos, AM.?) 

Ah...não chegou...nem um mês.....uns vinte dias....acho que é isso....i...aí eu peguei fui 

pra....aí ele num queria deixá  eu i...pra casa do meu pai, né.....eles queriam que eu ficasse lá 

....aí eu falei que ia pro médico...aí fui no médico até.....depois fui pra casa do meu pai...... 

(Por que você quis sair de lá?) 

Ah......a filha dele...uma menininha muito chata......eu tava.....tem trê.. tem três ano....sabe 

ela...(o bebê resmunga)...eu num ia bater na menina, né...num é minha filha...num é nada 

minha...a menina tinha maió......acordava com a menina me cutucando...com faca...sabe?... 

sabe...eu deitada no chão, ela pulou na minha barriga...grávida...e...eles não falavam nada 

e...eu não pudia falá, né...falava pra ela...num ia ficá falando...ficá enchendo o saco...também 

...aí eu peguei e fui embora..... 
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(Eles tinham essa filha....mais alguma outra?) 

Não...só essa.............. 

(Ah.....você não chegou a se apegar a esse casal?) 

Não...  

(Eles moravam onde?) 

No Canal Quatro...ah.....ela ficou.....o....marido dela me conhecia desde pequenininha....... 

(Por quê que você acha que deixaram você ficar lá?) 

Eu também não sei....que nem eles falaram: "aí...tu trabalha pra gente, né...a gente te 

paga"...mas aí...depois...levaram outra menina grávida...pra lá....aí minha mãe também falô: 

"num sei de repente o nenê nasce...eles fazem alguma coisa"...porque eles freqüentava 

centro, né......ela recebe espírito lá......aí minha mãe falô: "ah.....é  melhor  tu i...pra casa do 

teu pai"..... 

(Então...nessa época, a sua mãe sabia que você estava lá?) 

Já sabia....já... 

(Podia fazer alguma coisa....que tipo de coisa?...com o bebê?) 

Ah.....levá embora ...(..)...assim, né.....porque ficá levando um monte de menina grávida pra 

lá...pra quê?...eles não tinham condições....pra quê eles iam ficá levando? 

(Outra menina grávida...ficou lá?) 

Tinha outra também... 

(Lá...dormindo?...morando?) 

...Aí...eu fui embora, ela ficou lá....ela também foi embora...saiu de lá também... 

(E quando você teve lá....por que você foi para a casa do seu pai e não da sua mãe?)  

Por causa do meu padrasto...eu num fui pra lá e também num ia adiantar, né...que nem...já 

tinha falado que não ia dá pra mim ficá lá....aí eu fui falá com meu pai.... 

(Quem que tinha falado que não ia dar para ficar lá?) 

A minha mãe...conversando com o meu o padrasto...falou que não ia tê lugar pra ficá...i...que 

não tinha lugar, né...pra ficar lá...com a criança....aí fui falá com meu pai.....aí falei com 

minha avó...ela deixou eu fica lá um tempo...... 

(Isso antes de ir para casa do seu pai...ficou na casa da avó?) 

Não...meu...pai mora...morava junto com minha avó... 

(Ah.....sim, entendi...porque você tinha falado que morava sua tia....) 

Então morava...minha avó, minha tia e ele.....agora tá morando só os dois...minha tia e ele.... 

(E lá na casa do seu pai, você ficou quanto tempo?....quantos dias?) 

Ah.....não lembro ...deve tê sido quase dois meses...... 

(De lá ..você veio para cá?) 

Foi. 
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(E quando você chegou aqui...você se lembra que mês era...se lembra que mês era?...para 

saber quantos meses você estava de gravidez...) 

Era abril....tava de quatro meses.... 

(Então nesses quatro meses de gravidez...antes de você vir pra cá....você morou...na casa do 

seu pai...na casa dos conhecidos do seu pai...na casa dessas colegas...você dormiu lá e na 

casa do....namorado (..)..) 

É. 

(E as suas roupas?...e as suas coisas?) 

Fica...tudo espalhada, né......um poco na casa de um...um poco na casa de outra... 

(Atualmente...você ainda tem coisas na casa da sua mãe?) 

Tenho... 

(O quê você tem lá?) 

Um pouco de roupa, ainda.... 

(E na casa do seu pai?) 

Não. 

(E na casa dessas famílias?) 

Também não. 

(Das sua colegas...)  

Não.....peguei tudo...já..... 

(Na casa do namorado?)  

Não. 

(Então só tem...aqui e na casa de sua mãe...) 

E na casa da minha mãe... 

(E você tem avó...por parte de mãe?) 

Tenho... 

(E ela mora onde?)  

Ela foi pra Austrália.... 

(Foi para Austrália?) 

Foi...meu tio tá lá...o mais novo, né...o filho dela...mais novo...ele foi pra lá...pra arrumá 

serviço...aí casou e ficou por lá...aí ela foi agora também... 

(Quando, .AM.?) 

No finalzinho......comecinho desse mês... 

(Começo de outubro...agora?) 

É. 

(E antes disso, ela morava onde?) 

Morava com a minha tia...irmã da minha mãe.... 
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(Então...e ela sabia dessa sua condição?...estar morando nesses lugares todos...) 

Sabia... 

(Você tinha contato com ela?) 

Ah......minha mãe fala.....falou, né...pra ela.................... 

(Com essa avó, não deu (..) você morar?) 

Não...porque ela morava com a minha tia também..... 

(Como se chama seu tio...que foi para Austrália?) (lembro-me de outra adolescente 

entrevistada cujo pai emigrou para a Austrália) 

Como chama?...MS.............. 

(Eu gostaria que você falasse um pouco do seu padrasto....mais um pouco...além do que você 

falou....o quê que você se lembra...quando você era pequena?... (...)) 

Ah......a gente se dava bem...tudo....se falava...ele não é...ele nunca foi assim....sabe....de 

ficar discutindo...de ficar brigando...a gente se dava bem...às vezes...ele falava...também... 

assim falava....com ele, muito também...falava .."oi"...."tchau"...ele também não ficava muito 

lá em casa..... 

(Ah...não ficava muito lá...onde ele ficava?) 

Trabalhando.... 

(Mas morava lá?) 

Junto com minha mãe, não...depois que......veio pra cá morar junto com ele.... 

(Você tinha que idade...quando sua mãe veio morar junto com ele?) 

Eu tinha quinze... 

(Ah......então seu padrasto está morando junto com sua mãe...há pouco tempo?) 

Há pouco tempo.... 

(Então antes disso...você morava com sua mãe....na casa com seus irmãos...então essa 

mudança toda...foi a partir da chegada do padrasto?) 

É....que aí...mas eu num tava grávida ainda, né...aí minha mãe veio morá junto com ele... 

(Quantos meses antes de você ficar grávida...seu padrasto veio morar com a sua mãe?...você 

sabe?) 

Quantos meses?...antes de eu ficar grávida?...ah.....não sei...não............. 

(Você fez quinze anos...em dezembro de noventa e seis?) 

Isso.... 

(Foi no natal de noventa e seis?...você se lembra?....não foi esse natal...foi o outro natal 

passado...você se lembra onde você estava?...estava morando com a sua mãe?)  

Tava... 

(E......ele já estava?...seu padrasto......já estava morando junto?) 

Tava...tava....sem ser esse que passou...o outro?  
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(Isso...) 

Não...o outro ainda não...esse já tava... 

(Então....você...com quinze anos...ele ainda não estava......quando você começou a trabalhar 

....que já foi em noventa e seis...não é ..que você começou a trabalhar...ele já estava em 

casa?) 

Ele....a gente...a gente já tava junto...di....desse natal...do ano passado...noventa e cinco pra 

noventa e seis...aí a gente já tava...já.... 

(Noventa e seis para noventa e sete?)  

É...noventa e seis pra...noventa e sete... 

(Você já estava grávida....e estava morando, onde?)  

 Com eles...ainda....mas eu não sabia... 

(Ah...você não sabia da gravidez ainda...morava com eles?) 

Morava... 

(Então foi nesse ano que passou...que ele já estava morando com a sua mãe?) 

Foi...foi... 

(E...ele começou morar lá...no começo do ano...ou na metade do ano?) 

Minha  mãe veio pra cá....na metade do ano... 

(Para cá, para onde?) 

Pra casa dele...que a minha mãe morava  na...lá no Canal Quatro...morava eu, minha mãe e 

meus irmãos... 

(Ah...vocês se mudaram para casa dele?) 

Mudamo... 

(Ah......nessa época você estava na escola ainda?) 

Tava... 

(Você já estava trabalhando quando você se mudou para cá?...ou não?) 

Não ...ele que arrumou pra mim... 

(Ah.....então a partir dessa mudança que houve...muitas outras mudanças?) 

Isso... 

(Ele morava numa casa...com os filhos?) 

Isso... 

(Ele era separado?) 

Viúvo... 

(Viúvo...ele tinha ficado viúvo há quanto tempo?) 

Ah......ele conheceu minha mãe, ficou.....vai.....viúvo hoje, quando foi daqui dez dias, ele 

conheceu minha mãe... 

(E depois de dez dias...vocês já vieram para cá?...ou não?) 
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Não...aí...ficou um tempo ainda....ele indo lá...em casa...lá no Canal Quatro....aí depois... 

porque ele ajudava minha mãe a pagar aluguel...só que aí...minha mãe não tava dando mais 

conta de pagar as contas...ela pegou...veio morar junto com ele............  

(Você se lembra (...)?) 

Lembro...(o bebê balbucia) 

(Você lembra do que você pensava...daquilo?) 

 Ah......eu não queria vim não..........mas tem que vim, né......por mim eu não vinha pra cá... 

(Era um apartamento...ou era uma casa?) 

A gente morava em apartamento...aí...ele alugô uma casa... 

(E ele tinha quantos filhos?) 

Três... 

(Estavam todos na casa...nessa época?) 

Estavam... 

(E depois (...)) 

(....) filho dele saiu... 

(Por que?) 

Porque casou... 

(E aí você engravidou também...teria que sair...essa que era a (..)?) 

É ...(o bebê balbucia) 

(Antes dele, a sua mãe teve outro companheiro...namorado?) 

Não...ela chegou a sair...saía com o namorado...mas foi...o quê?...foi pouco tempo também... 

(Qual é a profissão da sua mãe?) 

Ela...é...ah...sabe que eu não sei...(o bebê resmunga) 

(Do quê que ela trabalha?) 

Ela trabalhava num hospital...de.....já trabalhou lá na Santa Casa (hospital)...de...ah...eu num 

sei o nome do que é...mas é um negócio lá que chama nefrologia...... 

(Nessa época quem ajudava a pagar o aluguel?) 

Ninguém...ela... 

(E por que...na metade desse ano...não dava mais para pagar o aluguel) 

Porque aumentou...o aluguel (o bebê resmunga mais forte) 

(E o padrasto...trabalha com o quê?) 

Ele ajuda...assim levantar...casa... 

(E o seu pai?...trabalha com o quê?) 

Meu pai trabalhava...trabalhava, né......agora ele não trabalha mais...naquele...é.. aí......como 

era o nome?...num é Gota de Leite (nome de instituição beneficente, creche e orfanato)...  
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acho que é Gota de Leite...trazia bastante leite...bastante queijo pra casa...acho que é isso 

mesmo...empilha......empilhadeira... 

(E agora, AM? ...atualmente ele (..)?) 

Não trabalha mais... 

(Por que?) 

Por causa que ele fica ruim da coluna...(o bebê resmunga e soluça)...porque meu pai só vivia 

preso, né....também.... 

(Preso...por que?) 

Por causa de droga...só vivia preso...aí acho que de tanto apanhar da polícia...aí ele ficou 

assim....sem......ficá com essa costa toda ruim... 

(Ele usava droga injetável?) 

Aí...já não sei...pelo o que eu via em casa...ele cheirava muito e...fumava...agora, se injetava 

alguma coisa....num sei......... 

(Quem que ficou morando com ele, foi a irmã dele...e a mãe dele está onde agora (.)?) 

Tá no Chico de Paula...lá no Saboó...(bairros) 

(Mudou-se...também?) 

Mudou....... 

(O bebê volta a mamar no peito (..)) 

................................. 

(Com a sua sogra...a mãe do seu namorado...como é que você se dá?) 

Bem... 

(Bem...como?) 

Ah......a gente conversa muito, né......pelo menos tenho uma companheira aqui, né...eu fico 

aqui sozinha....então...ela fica aqui comigo...ela fica aí na casa da frente...e...eu fico com 

ela... 

(Ela desconfia que você está pretendendo sair daqui?) 

Eu já falei pra ela.... 

(Ah......então você já falou com alguém?) 

Falei pra ela... 

(Só para ela?) 

Só... 

(E...o que ela falou?) 

Ah......ela ...apóia, né...porque ela vê que não tá dando certo.......ela acha melhor...também ...  

(Então você está pretendendo falar com sua irmã no final de semana.....depois, você pretende 

mais alguma coisa?) 

Se...ela deixá eu i...pra lá....vou pe......mudá pra lá...vou pra casa dela................ 
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(Pretende voltar a (..)?) 

Pretendo....estudar...trabalhar.............................. 

(O bebê dormiu no peito........da última vez que eu estive aqui...você chorou bastante durante 

a gravação...durante a entrevista....você tem chorado muito?) 

Tenho......(começa a chorar)........... 

(Antes da gravidez...você chorava assim também?) 

Chorava..... 

(Desde de quando você chora assim?) 

Desde de quando eu vim pra cá....antes também...quando eu tava na casa do meu pai........ 

(Antes dos quinze anos....antes de ter  mudado para casa do padrasto...chorava muito?) 

Não.....................................dormiu nada (referindo-se ao bebê)....(sorri) 

(Agora AM. está sorrindo...(.) a menina fica olhando para ela....querendo resistir ao sono... 

não é AM.?) 

É... 

(Ela distrai você, AM.?) 

Distrai .... 

(Mas ela também...irrita você?) 

Irrita....irrita.... 

(Quando que ela te irrita?) 

Quando eu quero fazer as coisas...ela fica chorando...i.. qué ficá no colo...aí ela irrita... 

(E aí...você fica brava?) 

Não, né...vô ficá brava com ela....num dá pra ficá............................ 

(Ela te anima?)  

Anima........ (responde com volume bem baixo de voz) 

(Você imaginava que ia ser assim?) 

O quê? 

(A vida com um bebê?) 

Imaginava......... 

(Se você fosse falar paras as outras adolescentes....de como você imaginava em ter um filho 

...como você no primeiro encontro falou que desejava ter  rápido um filho com ele...não 

desejava?) 

Desejava... 

(Então...o que você falaria agora?....porque...agora você já passou pela experiência...você já 

é uma adolescente mais experiente que outras que não passaram (..) ..a sua opinião qual é?) 

Opinião? 

(Sobre esse assunto...de ter um bebê com essa idade?) 
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Ah.......num......se fosse pra mim voltar a trás eu num tinha outro...não tinha...não...  

(Esperaria mais?) 

Esperaria... 

(Esperaria...o quê) 

Mais tempo...mais.....mais idade...quando pegasse mais idade...aí sim.......... 

(Por que?...com mais idade daria tempo de fazer outras coisas?...é  isso?) 

É também...e agora, a gente qué saí....nova assim...qué saí num pode...então...com mais idade 

acho que já é mais fácil...se conformá de tá em casa...que nem, a doutora R. 

falou....psicóloga....ah...lá, né...na Casa da Gestante....que pra vivê...pros  mais velho é mais 

fácil...ficá em casa...agora pra gente que tá nessa idade...já não é tão fácil como pra eles 

..........então se for voltar a trás eu num tinha não........... 

(Você teria com que idade?) 

Ah......com trinta...trinta e cinco.................... 

(E além disso de sair AM.?...você gostaria de mais alguma coisa?) 

Ah.....ah...estudar...trabalhar....tudo isso, né...já num pode fazer mais...agora por um 

tempo............ela tá com sono...mas ela num dorme........ 

(E você, tem dormido bem?) 

Não... 

(Não?...tem tido insônia?) 

Nem dá......não ......sono eu tenho...mas ela  que não deixa..... 

(Ah.....porque ela que não deixa...) 

..................(.....) 

((......)(o bebê tosse) fica ligado o som?) 

Aí num dá pra dormir direito.................................................. 

(No segundo encontro, eu perguntei como estava a sua vida sexual...com o namorado...você 

falou que estava boa...e agora?...com estas dificuldades que apareceram...como é que está?) 

Ah.....continua também boa......mas...num é......é sempre assim....a gente primeiro briga pra 

depois...depois ficá bem...primeiro tem que tê a briga...a confusão...pra depois ficá bem um 

com outro... 

(Como é que é ficar bem?) 

Falar direito um com o outro....a vida sexual também fica melhor...um com o outro... 

(Mas chegou a ficar bem? ...depois dessa briga?...ele chegou a voltar mais cedo?) 

Não...assim da gente se falar direito...tudo...mas...voltar cedo, num volta...só fica na rua......aí 

continua................................. 

(Tem alguma coisa que eu não perguntei...que você também acha importante...que você tiver 

lembrança da sua vida...sobre as coisa que interferem com o bebê?) 
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Pra deixá bem claro...pra quem num tem filho ainda...pra num tê nessa idade... 

(Deixar bem claro...isso?) 

É só isso....... 

A não ser que tenha com quem deixar...com quem......mas quem não tem... 

((...) ...o mais difícil ...o que é?) 

É tê com quem deixá, né...ela...quando precisar de alguma coisa...saí...trabalhar...estudar 

.....que nem......esse ano já era pra mim tê ido pro se......já era pra mim tê ido pro segundo 

colegial...nem o primeiro eu fiz ainda... 

(Você...pretende deixá-la em uma creche?...você já foi ver alguma coisa sobre isso para o 

ano que vem?) 

Não... 

(Mais você pretende deixá-la?) 

Pretendo...  

(Você sabe os recursos que existem por aqui?...você conhece creche?) 

É... 

(Você pretende ir ver isso?) 

Mês que vem, não...que ela ainda vai com...vai tá nova ainda....mas quando ela tivé com  

seis...sete...oito meses...aí vou começar procurá... 

(Ela vai ter sete, oito meses...quando?)  

(..) ano que vem.....ela tá com dois......três......quatro... 

(Ela nasceu em setembro...) 

Fevereiro, ela vai tá com cinco, né......ou com quatro...ela tá com dois... 

(Então isso significa...que você não vai fazer a matrícula (....)?) 

Não... 

(Você já tinha pensado nisso?...que ela só pode ir para creche aos sete meses?...(...) 

matrícula, pelo menos no início do ano letivo...) 

Já........ 

(Você conseguiu  alguém para ficar com ela?) 

.......Aí eu matriculo...faço a matrícula...dela...ela num.....acho ela muito nova, né...pra deixá 

...também ... 

((...) ela muito pequenina...não é?) 

É...... 

(Então....e o quê que é melhor em ter um bebê?...o quê que é bom?) 

É ficar do lado do filho... 

((..)...o quê...que é bom?) 

Companhia dela... 
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(A companhia?) 

Isso........................... 

(Como que é isso?) 

Ah.....não tem com quem ficar, com quem conversar, né......tem ela... 

(Você conversa com ela?) 

................. 

(AM. começa a chorar de novo)...... 

(Você só conversa as coisas difíceis com ela?) 

Não... 

(Coisas boas também?) 

Também .......................................... 

(Estou vendo uma boneca...uma dorminhoca...essa boneca?)  

É... 

(Nas outras vezes ela estava aí?) 

Não... 

(Quem deu?) 

Essa boneca foi...a tia do pai dela...e aquela outra foi a madrinha dela (...)... 

(Você brincava de boneca?) 

Não... 

(Do quê que você brincava?) 

(sorri) Ah......com elástico...pulá corda...esconde-esconde.........só...não gostava de brincar 

muito também, não.... 

(Não gostava de brincar muito...) 

Não... 

(O quê gostava de fazer...quando era pequena?)  

Porque eu ficava em creche, né...então conversando...ah.....e tinha parquinho eu ficava no 

gira-gira....balancê..... 

(Com que idade você foi para a creche?) 

Eu devia tê uns sete anos... 

(Foi quando você entrou na escola?) 

Não...eu entrei na escola com oito anos...aí ficava na creche... 

(Você ia para escola...e para a creche?) 

Não.......fiquei na creche e...aí...da creche fui pra escola...oito anos... 

(Bom.....durante um ano você ficou na creche?) 

Fiquei... 

(Depois com oito anos...você não estava mais na creche?) 
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Não, porque não podia mais.... 

(E antes dos sete?) 

Antes do sete, eu ficava em casa...porque minha mãe ia trabalhar...aí eu tinha que ficá em 

casa... 

(Quando você foi para a creche...seus irmãos foram também?) 

Foram... 

(Que creche...vocês foram?) 

Ah......uma que tinha ali...do lado da Casa de Saúde (hospital)....... 

(Você entrava que horas?) 

Entrava às sete da manhã e saía.......saía...à noi......não...a gente entrava de noite...a gente 

entrava às seis da tarde...pra saí de manhã...  

(Você dormia lá?) 

A parte da noite...é... 

(Por que?...a sua mãe trabalhava à noite, no hospital?) 

É.... 

(A Casa de Saúde é um hospital, não é?) 

É... 

(E durante o dia?) 

Aí......durante o dia...a gente ia pra casa.....aí de noite, a gente voltava...de novo... 

(O quê que você se lembra  dessa creche?)  

Ah.....eu gostava de i.. pra lá ..era maió legal um monte de gente...ainda tinha um namorado 

lá ..ainda (sorri) ..eu gostava de i.. pra lá................... 

(Mas então... assim...durante o dia...e antes de sete anos...você não estava na creche?) 

Não... 

Aí...eu morava com minha avó...a mãe do meu pai... 

(Até que idade, você morou com sua avó?) 

Até uns seis ano.... 

(Quando você nasceu...meu pai não pagava o aluguel...essas coisas...e falava pra minha mãe 

que pagava...aí...uma vez o dono da casa foi...lá......e pediu a casa...aí...teve que cada um 

i...pra uma casa...a minha mãe foi....morá com minha avó...eu fui pra casa da minha outra 

avó, a mãe do meu pai...um irmão meu...meu irmão ficou na casa da minha tia...e minha irmã 

ficou na casa da minha...da minha...avó com a minha mãe.... 

(Você tinha que idade...quando você foi morar na casa do seu pai, com a sua avó paterna?)  

Ah...eu não lembro...devia tê uns cinco anos... 

(Então de cinco...a...?) 

É se...seis... 
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(Você se lembra...ter morado lá?) 

Não....... 

(Mas...você falou pra mim assim: "eu quase não brincava"...quando eu perguntei para você o 

que você fazia?) 

Ah.....nessa época que eu fui ficá...lá na casa da minha avó...não tinha também com quem 

brincá...ela num deixava saí...pra lugá nenhum...aí num tinha com quem brincá...aí...depois 

que eu fui pra creche....aí tinha balancê...escorregador...tinha com quem conversá...aí...ficava 

...lá...brincando....pulá corda...... 

(Durante à noite?) 

É....a gente ficou na creche, uma parte à noite...aí depois minha mãe trocou...trabalhava de 

dia...e ficava à noite em casa......aí de dia, que a gente brincava...porque de noite a gente 

chegava...lá...comia....jantava, né...e ia dormir..........aí.....só....saía no dia seguinte...sete horas 

da manhã.... 

(E com irmãos mais novos...como é que você se dava?) 

Ah......me dou bem com eles...mais agora...porque antes a gente só brigava...agora que eles 

vem aqui todo dia (sorri)... 

(Ah......eles vem aqui todo dia?) 

Vem...a minha irmã veio hoje aqui...só que eu tava no médico......antes a gente só brigava.... 

só discutia...agora não...eles vem aqui.............. 

(Bom...já está terminando...o terceiro encontro com AM...eu aproveito para convidá-la a 

retornar lá no nosso pré-natal, para ter mais alguns atendimentos (...)) 

É........ 

 

 

No final desse encontro, agradeci à AM. pelas entrevistas e orientei-a a retornar ao 

atendimento da equipe do PAIAG. AM. me parecia com poucos recursos pessoais, familiares 

e sociais para o enfrentamento daquele momento crítico. 
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Entrevista nº 9 - AN 

 

AN, adolescente de 15 anos, aceitou participar da pesquisa quando a convidei no 

hospital, na sua primeira consulta de pós-parto. Inscrita no PAIAG a partir da 12ª semana de 

idade gestacional, ela fora encaminhada pelo Projeto "Meninas de Santos" (da Secretaria de 

Ação Comunitária da Prefeitura Municipal de Santos) que atendia meninas e moças em 

situação ou risco de serem vítimas de prostituição. No pré-natal, AN compareceu a quatro 

consultas médicas, a dois atendimentos psicológicos e quase não participou das reuniões do 

grupo de preparação para o parto. A adolescente tinha estatura mediana e a pele com muitas 

espinhas. AN teve um bebê menino, nascido de parto cesárea. Convidei-a a participar da 

pesquisa quando a encontrei na sua primeira consulta de pós-parto. Ela não tinha nenhum 

telefone para contato e me indicou o endereço de sua residência. Quando iniciei as 

entrevistas, o bebê tinha um mês e estava sendo amamentado no peito. 

data de nascimento da adolescente: 22/01/1982 

data de nascimento do bebê:           04/10/1997 

datas dos encontros: 07/11/1997 

                                  02/12/1997 

                                  11/12/1997 

 

 

 Primeiro encontro com AN 

 Fui no endereço que AN me fornecera para marcar  a primeira entrevista. A casa 

ficava numa rua com muitos armazéns de carga e descarga do porto, num bairro que 

abrigava uma zona de prostituição da cidade. Em frente ficava uma delegacia de polícia 

especializada em atendimento à Infância e Juventude. Muitos caminhões manobravam ali, 

deixando o local bastante poluído. Alguns casarões espalhavam-se na quadra desse bairro 

que outrora fora o centro da cidade. Agora essas residências estavam muito velhas e sem 

conservação. A casa de AN era uma delas. Bati na porta que no lugar dos vidros do pequeno 

vitrô central tinha papelão e foi AN quem veio atender-me. Ali mesmo na calçada, passamos 

a combinar o encontro para a primeira entrevista. AN falou que iria se mudar, pois ia viver 

com o pai do bebê, mas que ainda não sabia o novo endereço. Marcamos um encontro para o 

dia seguinte, ainda ali naquela casa. No outro dia, quando bati à porta e chamei por AN, 

surpreendi-me ao escutar várias vozes femininas, dizendo como num coro, "quem é?" Diante 

da porta fechada, disse o meu nome e que eu estava procurando por AN. Em coro, as vozes 

responderam "já vai". Novamente foi AN quem veio atender-me e parecendo alegre com 

minha presença, convidou-me para entrar. Subimos por uma pequena escada, muito velha, 
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que dava acesso a um pavimento com vários cômodos voltados para um mesmo corredor, 

sem telhado. Havia pouca luz nos quartos e todo o ambiente denotava pobreza. Percebi 

muito cheiro de umidade. Vi muitas pessoas nos quartos que estando com as portas abertas, 

deixavam entrever móveis estragados, sujeira e objetos espalhados. Perguntei para AN onde 

ela morava e ela disse que era "ali"; falou que todas aquelas pessoas eram de uma só família, 

a sua. No corredor, apresentou-me para sua mãe, uma senhora que olhou-me timidamente 

enquanto me cumprimentava, e para uma de suas irmãs, uma mocinha que parecia curiosa 

com a minha presença. Eu não sabia onde me colocar naquele ambiente e perguntei sobre o 

bebê, pensando que com isso eu poderia identificar qual daqueles cômodos poderia ser o 

quarto de AN. Ela disse que o bebê estava "lá no fundo", olhando para o final do corredor, e 

perguntou-me se eu queria ir até lá. Disse-lhe que sim e acompanhei-a pelo corredor, 

embaixo da forte chuva que caía. Quando chegamos no último quarto, AN comentou que 

estava tudo "bagunçado", acrescentando, como para se desculpar: "eu vou sair". O quarto 

cheirava muito mal. O chão de tacos de madeira tinha muitas falhas, deixando o contrapiso 

aparente. Nas paredes úmidas, com pintura velha e descascada, nomes e frases amorosas 

estavam escritas, com  lápis e caneta. Os móveis eram velhos e quebrados; o sofá, a cama de 

solteiro, o armário, a estante, todos com aparência suja e descuidada, espalhavam-se no meio 

de uma desordem de objetos e roupas. Uma velha televisão preto-e-branco estava ligada. 

Havia outro velho aparelho de televisão e um aparelho de som, ambos com aparência de 

muito usados.  No meio da expressão material de pobreza, o bebê, deitado na cama, ao lado 

de um monte de roupa, parecia bem disposto e bem cuidado. Perto dele havia alguns 

produtos de higiene de bebês: shampoo infantil, caixa de cotonetes e fita crepe para prender 

fraldas. Sentei-me no sofá e AN na cama, ao lado do bebê. Ela começou a dobrar algumas 

peças de roupa, enquanto eu dava as instruções da pesquisa. Pedi-lhe que desligasse a 

televisão e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

( É o primeiro encontro com a AN no dia sete de novembro...e eu já dei as instruções para 

ela...o gravador vai ficar ligado aqui...e agora você pode falar à vontade, conforme eu 

expliquei para você) 

.......(...) 

(Está sem jeito?...eu vou sentar um pouquinho mais perto de você) 

....Falá o quê? 

(O que você quiser...mais ou menos assim, aquilo que eu tinha explicado...sobre a sua vida) 

...Bom...quando eu tava grávida, né...a minha vida foi um pouco...ruim assim...passei... 

dificuldade mas...agora tá...agora tá bom...  
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(Tá bom agora?) 

Não muito bom...mas...tá bom....dá pra se levá....(ri) 

(Está dando risada....envergonhada, não é?) 

Não sei o quê fala mais....  

(Não sabe o que fala mais?...a AN está sentada em uma cama e dobrando fraldas...essas são 

as fraldas do bebê?) 

São... 

(Quem lavou?) 

Eu (sorri)... 

(A vida modificou muito depois que você teve o bebê...ou não?) 

É...porque...um pouco mais difícil, né....mas...tô levando... 

(AN pegou o bebê agora no colo que começou a se mexer.....como chama seu bebê?) 

Rob... 

(Rob...e quanto tempo ele está?) 

Um mês e três dias... 

(Um mês e três dias.......AN tira o peito...e dá para o bebê mamar) 

...Ele tá um pouquinho assim meio...meio chatinho por causa da injeção...que ele tomou... 

(Que injeção que ele tomou?) 

Acho que é a...típice, né... 

(Como?) 

A...típice...sei lá... 

(Ah...uma vacina...tríplice...) 

Isso...aquela que deixa marca... 

(Isso...) 

....Tá meio chatinho... 

(Quando ele tomou?) 

Dia vinte e quatro....do dez...........tô sem jeito de falá.... 

(Tá sem jeito de falar....é que...acho que ainda não está acostumada com o gravador...aí 

depois....(..)...)  

(sorri)..... 

(Eu estive marcando a entrevista com você ontem...não é...e você me falou que estava de 

mudança...quais são as notícias?...você vai mudar?) 

É...vou morar com o pai dele (bebê)....tomara que seja bom, né.....tomara...às vezes eu fico 

pensando se ele não vai fazer as mesmas coisas que ele fez da primeira vez.... 

(E você já morou com o pai dele?) 
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Já....foi péssimo da primeira vez...não tão péssimo, né...mas...e em algumas coisas...foi 

ruim...e outras foi boa... 

(O quê que foi bom?) 

Ah...sei lá...eu...eu acho assim que...no momento que eu fui morar com ele eu aprendi coisas 

novas....e coisas ruins, né...a maior parte é...nu...é bom e não...não é bom...a vida de casado 

....cê fica presa...aí tem que...cuidá daquilo ali.... na outra, porque...tá aprendendo...ali a...a 

viver com homem, né...tá aprendendo a...sei lá...aprendendo a...as coisas...as coisas da 

vida...com ele, né...acho que...tá dividindo ali, né....numa parte foi bom.......então é por isso 

que a gente voltou..... 

(Você está com que idade AN?) 

Quinze anos...  

(Quinzes anos.....e você falou que já morou com pai do bebê...você namorou com ele...antes 

de morar com ele?) 

Namorei...um ano só... 

(Um ano...com que idade você começou a namorar com ele?) 

Três anos...com treze anos...  

(Com treze...ele tinha quanto na época?) 

Dezenove... 

(E você tinha treze...) 

Treze... 

(Aí vocês namoraram...durante...) 

Até quatorze...é, até quatorze... 

(Nessa época você foi morar com ele ou não?) 

Não...aí eu namorei com ele...já faz tempo, né...aí a gente tava pretendendo noivá...só que 

como...eu me perdi antes....com ele...aí a gente se ajuntâmo....aí agora antes do aniversário 

dele ...completou dois anos...que a gente tá...junto, né... 

(Mas agora você não está mais com ele?) 

Como assim? 

(Ele mora aqui com você...nesse quarto?) 

Não....a gente vamos....antes a gente morava aqui, né......  

(Nesse quarto?) 

É...aí ele vinha...ele vem aqui sempre...dorme aqui e tudo...já tamo morando junto, né....aí 

ele vai alugá o quarto...e a gente vamô se mudá, né.... 

(Atualmente ele está com vinte e um anos?) 

Minha mãe? 

(Não, ele?) 
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Ele...tá com vinte e dois .. 

(Vinte e dois?) 

Fez vinte e dois....não...fez vinte e dois, dia três... 

(Ele está trabalhando?) 

Tá... 

(No que ele trabalha?) 

Aí...eu...não sei te explicá (sorri)...sabe esse...esses canos que estoura na rua...os negócios de 

vazá...aí ele tem que ir lá...coisá...e trocá...aí coloca essas mangueira...uma mangueira 

grandona ... 

(Ele é de alguma firma?) 

É....da firma....  

(Quanto você esteve com ele você falou que teve algumas coisas que foram ruins...foram 

essas coisas que fizeram vocês se separarem?) 

Foi... 

(E que coisas foram?) 

Ah...dele dizer que gostava da minha mãe...(...) fala lá que ele gosta, né...aí eu perguntei pra 

ele...ele jogou na minha cara, né...ele falou que...quê que eu ia fazê se ele gostasse.....eu não 

ia matá ele, né...aí ei fiquei calada...aí foi o dia que eu me separei dele....aí agora ele veio 

dizê que era tudo mentira...que não era nada daquilo... 

(A sua mãe tem que idade?) 

Fez trinta e um anos... 

(Trinta e um....vocês são em quantos filhos?) 

Quatro...quatro filha mulher... 

(Quatro mulheres...você tem quinze...) 

A outra...aquela outra tem quatorze... 

(A que estava na frente, com você...) 

A outra tem doze...e a outra tem dez...e a Ta. que a minha mãe cria...desde que (..)...que tem 

dois anos......são cinco meninas...... 

(Então... são todas do mesmo pai?...fora a Ta.?) 

São... 

(As quatro...são do mesmo pai ..) 

As quatro... 

(Você foi criada com seu pai?...não foi?) 

Não...nenhuma de...da gente foi criada com ele...  

(Você o conhece?) 

Conheço... 
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(Ele tem outra família?) 

Não sei...minha avó fala que ele morreu, né...aí minha tia fala que tá casado...que ele já tem 

outros filhos.... 

(Mas você tem lembrança dele?) 

....... 

(Até que idade...você teve convivência com ele?) 

Eu...eu fui vê ele...depois que eu fui embora do Norte...eu fui revê ele quando eu tava com... 

acho que nove anos...nove pra dez anos... 

(Embora do Norte?) 

É...que eu moro...eu sou do Norte, né...aí eu fui embora de lá...pequena....  

(De onde você é ?) 

De Pernambuco... 

(De que cidade?) 

Joaquim Nabuco... 

(Você é nascida lá?) 

Han...han... 

(E as irmãs?) 

Também...  

(Ah....todas as irmãs....você veio para cá com que idade?) 

Eu acho que eu tinha cinco anos... 

(Uns cinco anos?) 

Acho que foi com essa idade... 

(Todas já eram nascidas?) 

É...  

(E seu pai era de lá?) 

Han... han... (afirmando) 

(Você tem lembrança dele...com essa idade?) 

Tenho...(..) 

(Como ele era?) 

Ele é moreno...tem o cabelo meio dur...meio durinho...ahn....tem...barba...tem (.)...os olhos 

pretos....tem os olhos pretos...baixinho...da minha altura, né.....e só... 

(E o jeito dele com você?) 

Ah...o jeit...o jeito é...carinhoso, né....(..) dá atenção pra gente....pelo menos isso... 

(E a mãe veio com vocês para cá....com mais alguém ela veio?...já havia parentes aqui?) 

Não...  

(Ela não conhecia ninguém aqui?) 
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Han...han...(afirmando)..ela veio primeiro...a gente saímos do Norte...fomos pra São Paulo... 

aí de lá de São Paulo ela deixô a gente na casa da minha vó e veio embora pra cá pra Santos 

sozinha...aí ficou aqui um bom tempo....aí depois foi buscá...nós de novo...aí viemos morar 

pra cá...aí daqui a gente moramos...não (...) na General (rua na zona central da cidade com 

concentração de atividades comerciais e de prostituição)...mas depois a gente foi...voltâmo 

pra São Paulo de novo...aí ficô nessa...vai e volta...vai e volta...até que ela parô agora...né... 

pra ficá morando num lugar só....que antes ela ia embora de uma cidade pra outra...aí 

atrapalhava os nossos estudos...e agora parou.... 

(Eu vou tentar...convê...tentar lembrar que idade....se for possível....com cinco anos você 

veio de Pernambuco para São Paulo...ficou na casa da avó...a mãe já estava aqui?) 

Minha mãe já estava aqui... 

(Então...enquanto a mãe estava aqui vocês ainda estavam em Pernambuco?) 

Não... 

(Ah...quando a mãe veio...) 

Trouxe a gente...  

(E as deixou na casa da avó materna...) 

Isso... 

(Que já morava em São Paulo?) 

Que já morava em São Paulo... 

(Então...com cinco anos ....você está na casa da avó materna e mãe está em Santos...é isso?) 

....Acho que (sorri)..eu acho que não foi com cinco anos,.. 

(Não tem importância....mais ou menos com que idade seria?) 

Uns seis...porque a...a minha irmã da...a Tat. com quatro...a Tat. com quatro...a Pat.com... 

dois anos e a Day. já recém-nascida....aí...aí ela veio...do Norte pra São Paulo...foi quand... 

que também a minha...a minha vó mandou ela embora, né...de lá...aí ela não teve pra onde ir 

...ela veio pra cá pra Santos... 

(A avó materna mandou a sua mãe embora de lá...mas aceitou ficar com as quatro meninas?) 

Com as quatro meninas... 

(Você imagina porque que a avó materna mandou a mãe embora de lá?) 

Não....também porque minha avó...minha avó queria casar a...quando a minha mãe veio do 

Norte, né...lá do Norte...a minha avó arrumou um casamento pra minha mãe...aí minha mãe 

não quis...casar com o homem que ela nem conhece...nem gosta...aí...minha avó pegô e falô 

que...ela aceitava as netas dela...mas a filha dela não...que era pra ela...pra minha mãe 

esquecer que tinha filha.... 

(E aí sua mãe deixou vocês lá?) 

Deixou com a minha avó... 
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(A avó era casada?...você tinha avô?) 

Com a...com o pai da minha mãe, não...com outro....com outro, ela era... 

(Então você ficou com a avó...com as irmãs...e com o marido da avó...mais algum familiar?) 

Com as minhas tias...com meus tios.... 

(Irmãos da sua mãe?) 

Isso... 

(Todos em São Paulo?) 

Todos em São Paulo... 

(Mais ou menos quanto tempo você ficou lá...assim separada da mãe?....com a mãe aqui e 

vocês lá...) 

Acho que uns quatro anos...quatro anos...três pra quatro anos... 

(Até os dez anos, mais ou menos?) 

..... 

(Você estava estudando lá em São Paulo?) 

Não... 

(Até os dez anos você não tinha entrado na escola?) 

Tsu...tsu...(negando) 

(Nenhuma das irmãs?) 

Não.....acho que três pra quatro anos... 

(Com que idade você entrou na escola?) 

Ah (sorri)...acho que não sei... 

(Porque...você estudou um pouco...) 

Eu estudei...quando eu vim pra cá...ahn...aí estudei aqui na primeira série...fiz a primeira e a 

segunda...quando era pra mim passar pra terceira minha mãe ia embora daqui...ia pra São 

Paulo...aí eu continuava fa...estudando...lá...aí depois minha mãe tirava de lá e botava pra cá 

...aí agora ela parou aqui...foi o tempo que eu fiz supletivo, né...fiz suplência...fiz segunda...e 

terceira série...aí passei pra quarta...aí eu fiz a quarta e a quinta...aí eu passei pra sexta...agora 

eu parei na sexta ... 

(Esse ano você não freqüentou...) 

Não...eu não fiz a sexta toda... só o outro ano.... 

(Quando você faz aniversário?) 

Dia vinte e dois de janeiro... 

(Janeiro...então no começo de janeiro, né...quando você completa dez anos...será que você 

está em São Paulo ou você já está aqui?) 

...... 

(Porque é começo de ano...) 
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É... 

(Você não lembra?) 

Não... 

(Mais ou menos....você ficou em São Paulo, uns três, quatro anos?) 

Eu acho que sim... 

(Aí você veio pra cá...) 

Aí eu vim pra cá... 

(Nesse tempo que você ficou lá com a vó...você via a mãe?) 

Não... 

(A mãe não ia lá?) 

Tsu...tsu (negando) ...minha mãe, muito difícil i lá....às vezes quando ela ia, a gente chorava 

bastante...aí ela voltava pra casa de novo.... 

(Chorava por que?) 

Saudade dela...por... por ela não tá ali com a gente...do nosso lado... 

(Como foi esse tempo em São Paulo?) 

Uma parte foi ruim porque...longe da minha mãe, né...na outra foi bom...ficá perto da nossa 

família...tudo mais... 

(Como era a vó?) 

...Legal...legal...e chata, né...porque (...)....agora o padr......o marido dela é super chato...chato 

mesmo....meus tios, super legal...trata super bem... 

(Por que será que não colocaram você na escola?) 

Eu não sei... 

(Onde você morava em São Paulo?) 

Em Guarulhos... 

(Guarulhos...você nessa época teve algum problema?...nessa época que você estava lá?) 

...Depende... 

(Que tipo de problema você teria tido?) 

Que eu queria ter tido? 

(Que tipo de problema você teve?) 

Assim...de quê...de... de.... 

( Você falou..."depende"...) 

É...depende da...do quê.... mas...acho que (.).... 

(Alguma coisa era mais difícil, quando você estava lá?) 

Acho que (.).....só quando... assim...só quando...a minha mãe ia lá...aí a minha vó começava 

...começava a xingar ela, né...aí (.)...aí quando ela chegava...ih...(..) problema pra ela...pra 

nós ...porque minha vó não tratava ela direito....era desse jeito....fora isso...  
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(E aí...como que ela resolveu trazer vocês?) 

Ah....ah...não sei... 

(Você lembra de vir para cá?) 

Lembro... 

(O lugar onde você morava...já era aqui ou em outro lugar?) 

Não...na Brás Cubas (rua com zona comercial e alguma atividade de prostituição) 

( A sua mãe o que fazia nessa época?) 

Trabalhava de faxineira... 

(Faxineira.....e ela já estava com algum companheiro?) 

Tava...  

(E aí...ela trouxe vocês...) 

É... 

(E como é que ele era?) 

Ah...a gente não gostâmo dele....porque a gente tinha...um...a gente tinha, não...a gente tem 

ainda ciúme da nossa mãe.....quando minha mãe é pra arrumar namorado...aí ela...ela 

primeiro apresenta ele pra gente...se a gente gostá, ela fica, né...se a gente não gostá, aí ela 

(..)....aí a gente não gostamos dele, não....numa parte ele era legal, na outra ele era chato... 

peste....  

(Por que ele era peste?) 

Ah...sei lá (sorri)...pegava muito no pé...queria mandá na gente...aí a gente não gostava, né... 

(Aí você entrou na escola?) 

É ...entrei na escola... 

(As irmãs também?) 

(...) 

(Qual foi a escola que você estudou...na primeira série?) 

No Avelino... 

(Você só fez com dez anos a primeira série?) 

É... 

(Você guardou os boletins?) 

Não...  

(Aí a gente saberia a idade...) 

É... 

(Aí com onze anos, na segunda série?) 

...Acho que não (sorri)... 

(Acha que não?) 

Não... 
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(Com quantos então?) 

Eu...eu acho que...eu morei em São Paulo, acho que...dois anos...em São Paulo... 

(Até os oito?) 

Foi...porque aos oito anos....que o...o...eu estudei também no...na Casa João Paulo... 

(Aqui?) 

..... 

(É uma creche...) 

É...aí eu estud...eu estudava lá nessa creche...e da creche eu...eu ia pro Avelino...eu estudei a 

primeira série com oito anos...foi isso mesmo... 

(Quanto tempo você ficou nessa creche...você sabe?) 

Até os...treze anos... 

(Você ficava o dia inteiro na creche?) 

O dia inteiro... 

(As irmãs também ficaram?) 

Também... 

(É aqui perto...) 

É... 

(Não é na rua Sete de Setembro?) 

Han...han... (afirmando) 

(Como foi na creche?) 

Eu era muito bagunceira (sorri)... 

(Era?) 

Han...han (afirmando)....gostava de brigar bastante (sorri)...e também...as menina eram muito 

folgada... 

(Você agora não tem jeito de que gosta de brigar...você mudou?) 

É...depois que eu tive o...o Rob...eu mudei bastante... 

(Depois que teve..) 

O Rob... 

(Mudou...) 

Aí eu mudei....em algumas partes eu mudei, mas em outras....  

(Nessa parte, você ficou menos briguenta....qual a outra parte que mudou?) 

Numa parte que eu mudei é...acho que eu...cresci um pouco assim...do outro jeito que era 

antes ...do...o jeito de pensar...agora...em ser briguenta...eu sempre fui calma...só quando se 

mete comigo...me tira do sério...aí eu saio um pouco...do sério... 

(Quem te tira do sério?) 
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Ah...as pessoas...sei lá...quando começa a xingar...começa a falar um monte de coisas que 

não deve...aí, sai um pouquinho do sério...vou discutir...fora isso...sempre fui calma (sorri) 

.....acabou? 

(A AN fica falando baixinho se acabou....você ainda está preocupada com o gravador?) 

(Sorri)... 

(AN? ) 

Ahn?.. 

(Ainda não acabou...se você quiser continuar mais um pouco...é possível?) 

Pode... 

(Pode....então eu gostaria de estar conversando com você mais um pouco...o que você 

lembra...por exemplo...você fala que...quando veio pra cá...e que você chegou algumas vezes 

voltar para São Paulo... então você chegava a sair um pouco da creche e voltava pra lá...por 

que você voltava pra lá?) 

Porque às vezes ela...a minha mãe...a minha mãe saía assim do emprego...o patrão dela 

mandava embora...aí ficava...difícil de criar a gente, né...aí ela voltava de novo pra São 

Paulo...deixava um pouco a gente lá...e voltava...aí...depois voltava pra São Paulo pegava a 

gente...aí a gente voltava pra cá...nisso ia atrapalhando nossos estudos...aí depois ela parou 

num canto...aí foi que a gente agora tá terminando os estudos...mas....ela quer ir embora em 

janeiro, né... 

(Para onde?) 

Pro Norte... 

(Ah...o Norte...voltar para lá) 

É...quer voltar para lá....agora é com ela... 

(E você?) 

Eu acho que (sorri)...eu também vou acompanhar ela...sei lá, eu acho que...com tudo...com 

tudo...tudo assim...que eu tô casada com ele...mas...eu acho que não saio....eu não saio assim 

da...das asas da minha mãe...entendeu...eu acho...que...só quando eu tiver assim...um pouco 

mais de maior...porque pra mim...eu acho que pra mim...sem a minha mãe...sei lá...eu acho 

que vou sofrer pra caramba....vou chorar bastante....... 

(Você falou, mesmo "casada com ele"....você está casada com ele ?) 

Tô e não tô, né...assim ..na parte de morá ainda não...mas assim, junto...nós tamo.... 

(Se você fosse apresentá-lo para alguém, você apresentaria como marido?) 

Como marido.... 

(Você casou legalmente?) 
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Não...nós ia noivá...só que tem gente que...casado vive assim ruim, né...vive assim nas 

brigas...e gente amigado, vive mais bem do que casado...(..)...amigá, né...se não dá certo, 

então não dá.... (sorri)  

(Então...talvez você vá com a mãe para o Norte...agora em janeiro...e aí ele iria também?) 

Iria também...ele falou que do filho ele não larga...(..) 

(Está chegando aqui no quarto a irmã...da AN...a gente está gravando a entrevista...) 

(...)...ficá sem graça... 

(O que tem...você vai sair ?) 

(..) Na casa de uma colega minha...  

(Então...a gente interrompe...por agora...depois a gente continua outro dia...) 

Tá bom... 

(Tá bom ..vamos combinar um outro horário...só que você vai ter que me dar o endereço do 

novo local) 

 

 

 No final desse encontro, pedi para AN telefonar para o hospital depois que se 

mudasse, para me informar seu novo endereço. Ela ainda desconhecia o local para onde iria. 

Combinaríamos então nosso segundo encontro, por telefone. 

 

 

Segundo encontro com AN  

Somente depois de duas semanas AN telefonou, dando seu novo endereço. Eu já 

pensava que ela desistira de continuar com as entrevistas. Combinamos novo encontro. O 

local, distante umas dez quadras da outra casa, ficava num bairro próximo, com 

características mais comerciais. Ali havia uma concentração de oficinas e de lojas de peças 

automobilísticas. Notei poucas residências no local, todas antigas e em geral sobrepostas às 

oficinas. Duas senhoras estavam entrando na casa que eu procurava, subindo uma pequena 

escada que saía da grande porta da entrada que dava para a calçada. Aproveitando a porta 

aberta, já que não havia campainha, fui também entrando e perguntei por AN. Elas me 

indicaram um pequeno quintal, nos fundos do casarão. Andando à procura de AN, vi que ali 

era uma casa de cômodos. Por vãos de portas notei quartos que pareciam moradias, com 

cama ou sofá, fogão e televisão. Fui chamando por AN, sob alguns olhares curiosos e outros 

até ameaçadores. Cruzei com crianças, moças e homens no caminho. Apesar da casa ser 

muito populosa, as áreas comuns (corredor, escadas) estavam limpas e em bom estado de 

conservação. Cheguei no quintal, e passando por baixo de muita roupa estendida em varais, 

encontrei AN, num pequeno quartinho, adaptado no vão da casa com o muro, com parede de 
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madeira com uma rústica porta e um telhado de folha de zinco. Uma estante e um pedaço de 

tecido separavam o quarto em dois ambientes. No fundo havia uma cama de solteiro e um 

berço. Na frente, um sofá, uma mesa improvisada com uma madeira sobre a armação de um 

mesa de passar e um fogão, com aparência de novo, assim como a televisão, que estava na 

estante. Todos os outros móveis e objetos estavam muito velhos e estragados. Sentada no 

sofá, ao lado de AN, retomei as instruções e liguei o gravador. 

 

Registro do material gravado: 

(É o segundo encontro com a AN....hoje é dia dois de dezembro e ela está morando num 

outro local...eu vou deixar aqui (o gravador)...está bom?....(..)...a gente conversa um 

pouco...sobre isso...de que você mudou...como é que foi isso...o quê que aconteceu?) 

...Oh....na hora que a gente...a gente resolveu morá junto depois que o nenê nasceu...o 

menino, né...pra vê se...se se acerta de novo, né...que a gente já morou junto....aí agora nós 

tâmo junto, tá dando tudo certo...tâmo bem...não discutimo mais....sem briga...eu acho 

que...o nascimento do Rob. trouxe bastante...coisa...porque...não felicidade...mas...assim... 

trouxe a união dos dois, né.....  

(Quando você veio para cá?) 

Hum...foi num sábado.....agora, o dia... 

(Hoje é...hoje é terça-feira, né...porque aquele dia que eu falei com você era...sete de 

novembro...) 

Isso...aí passou dois sábados...no...no outro sábado que eu me mudei.... 

(Faz pouco tempo que você tá aqui...) 

Faz... 

(Faz uma semana mais ou menos?) 

É...no...quando...faz no máximo...é...faz uma semana ... 

(Quem que arranjou lugar aqui?) 

Foi que ele morava aqui...com a mãe dele, né...  

(Aqui mesmo?) 

Isso...aqui nesse quarto, não... num outro quarto...morava com a mãe dele...aí...ele conhece o 

dono da casa...aí falou com o dono da casa...aí o dono da casa pegô e deixou...alugou pra 

gente....só que eu vou me mudar daqui...não quero fica aqui perto da mãe dele... 

(Porque a mãe está morando aqui...)  

A mãe dele mora aqui...e a mãe dele é super chata, né...aí eu não quero morar perto dela... 

quero me mudá daqui...é o melhor que eu faço...porque ela quer se intrometê na vida, 

entendeu...quer mandar...tudo isso e aquilo...e eu não tenho paciência...pra ser mandada logo 

por quem... por ela?....não quero não...  
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(A AN foi buscar o bebê...que estava reclamando no berço......ah...ele cresceu!) 

Tá grandão... 

(Ela coloca o bebê no seio para dar de mamar) 

..........Eu não fui no médico quinta-feira (refere-se provavelmente à segunda consulta do pós-

parto)...eu queria que você marcasse...é que não deu pra mim ir...porque eu tava arrumando 

as bagunça...lá ..pra se mudá no sábado.... 

(E aí AN....você acha que ela se mete muito...então que você tinha vontade de ir embora... 

mudar daqui?) 

É, mudá daqui...que um dia desses aconteceu maió discussão aqui, né...ela começou a 

discuti...queria batê nele...(...)...queria batê nele...aí eu falei pra ele que eu não quero mais 

ficá aqui...pra gente se mudá...aí ela pegô e veio...pro meu lado, né....me falá um monte de 

coisa...pro meu lado...aí eu peguei e discuti com ela...aí a gente não tâmo se falando...ela não 

tá falando com o filho dela...e não tá falando comigo...falou que vai ligar pro pai dele no 

Norte pra falá...falá sobre essa discussão...pro pai dele...aí....não tá se falando mais... 

(Qual foi o motivo dessa discussão?) 

Por nada...é porque ela é assim...é...e ela morava lá em cima, agora ela tá morando aqui em 

baixo...aí.... 

(Na própria casa?) 

Isso... 

(Na própria casa...)  

Aí ela morava aqui em cima...aí...ela pegô e falava que...eu não levava o Rob...o menino lá... 

sendo que ela vinha pra cá pra ficá com o menino...e ela dizia que eu não levava lá....e... 

também porque...aí ele...nós ia sempre na casa da minha mãe, né...aí ela pegô e falava que... 

ele não tinha tempo pra ir lá...que não sei o quê...que não sei o quê...começô a falá de um 

monte de coisa...aí ela começô a...discuti...falá alto...ele...só porque ele ( sorri) falou que não 

queria escutá, né...que virou as costas...aí ela pegô, achou ruim e queria bater nele.... 

(Ele tem irmãos aqui...que moram por aqui?) 

Tem um irmão... 

(Ela mora com quem?) 

Com o padrasto dele........mora com o padrasto... 

(Como é que você se dava com ela antes de nascer o bebê?) 

Nunca me dei bem...  

(Nunca se deu bem...) 

Tsu...tsu (negando)..não...porque ela...ela é...tipo de pessoa de duas caras...conversando 

contigo agora e depois...mete o pau, entendeu...começa a falá um monte de coisa...aí...nunca 

me dei bem...e também porque quando eu tava grávida dele...do...do menino...ela...falô pra 
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mim que o Rob não era filho do filho dela...aí eu peguei e...falei..."tudo bem...vamô vê 

quando nascê, né"....aí ei fui, e falei que eu não.... 

(Como é que é ?..."vê quando nascer"?) 

.......Oi?  

(Como "vai ver quando nascer"...como é que é?) 

Assim...vamô vê a reação do pai, né...se...na cabeça dele é dele mesmo...ou não é....aí agora 

provou tudo pra ela que é filho dele... 

(Com quem você acha que parece o bebê?)  

Com ele eu não acho não (sorri)...mas todo mundo diz que se parece com ele...mas eu não 

acho... 

(Você acha que se parece com alguém?) 

É...eu acho que ele...... 

(O bebê começa a tossir.... a AN assopra na cabecinha dele e ele sorri muito...e ri para 

ela.......o bebê sorri muito para ela.........o bebê fica balbuciando, olhando fixamente para o 

rosto de AN.....continua sorrindo...brincando com o bico do peito....ele olha fixamente para a 

mãe...que agora olha para mim...) 

Ás vezes ele larga o peito pra da risada...ele vai fazer dois meses... 

(Interrupção da gravação...continuação do segundo encontro com a AN.....eu estou vendo 

que você tem um berço ali...esse berço você já tinha na outra casa?) 

Tinha...foi que eu ganhei de...de uma mulher lá...aí ela pegô e me deu.... 

(E com a mãe e as irmãs...você tem ido lá...elas tem vindo aqui?) 

Ah...elas vem aqui de vez em quando...mas eu fico com mais saudades...aí eu vou lá...mas 

elas vem aqui...sábado...sábado...sábado e domingo, elas vieram aqui, né...a minha mãe veio 

sábado e domingo também...aí domingo a gente fomos pro show da praia...ficâmo lá...aí 

depois fomos na casa dela...aí passâmo o domingo todinho...junto... 

(Você tem saído com o bebê?)  

Tenho...eu já fui pro Gonzaga com ele....fui pra praia...fui pra vários lugares com ele... 

(O quê que você faz aqui...se você pudesse me falar...como que é seu dia a dia...de manhã... 

que horas você acorda...o que você faz...que horas você vai dormir...) 

Eu me acordo...todo dia às sete horas da manhã, né...pra fazê café...pra ele...aí ele pega e vai 

trabalhá...aí eu durmo mais um pouco...me acordo sempre nove horas...aí cuido do almoço... 

aí termino o almoço, meio dia...às vezes, meio dia em ponto, às vezes não...porque às vezes 

tem roupa pra lavá...aí eu lavo tudo...aí e...quando é uma base de...cinco horas...quatro horas 

no máximo, eu começo a fazer a janta...aí termino seis horas...aí o tempo que às vezes ele 

chega...a hora...o horário dele largá é seis horas...só que às vezes ele faz hora extra...aí ele 

vem...lá pras dez...no máximo, esses horário... 
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(Ele vem almoçar?) 

De vez em quando...de vez em quando, ele vem almoçar...de vez em quando, não...que ele 

faz rebaixamento...pro lado de Bertioga, né (município da Baixada Santista)...aí ele não vem 

almoçar... 

(Eu estou vendo que você tem um fogão com aparência bem nova...é novo?) 

É...  

(Quem comprou?) 

Foi a tia dele que deu pra gente...  

(E tem uma televisão também...com aparência bem nova...) 

Foi a tia dele também que deu...que a tia dele está pra ir embora, né...e pegô e deu...pra 

gente... 

(Era dela?)  

Era dela...ela pêgo e deu... 

(Eu vejo que você não tem geladeira aqui...) 

Não...não tem... 

(E você tem feito como, para conservar seus alimentos?) 

Às vezes coloco ali...quando tá...apodrecendo, aí eu jogo...  

(Você não tem pia aqui?) 

Não...a pia é lá fora... 

(É coletiva a pia?...outras pessoas usam?) 

É...outras pessoas também usam...  

(E banheiro, onde tem?) 

Também...outras pessoas também usam...  

(Quantas famílias moram aqui?) 

Três...quatro...cinco....aqui em baixo é seis...agora lá em cima...sete..oito...nove...nove e 

dez....dez famílias... 

(Dez no total?) 

Dez no total...  

(Quantas pessoas mais ou menos?) 

.....Devem morar aqui.... 

(Umas quarenta pessoas?) 

É... 

(Tem um banheiro aqui em baixo?) 

É...um banheiro aqui em baixo e outro lá em cima...o outro é pros pessoal lá de cima...e aqui 

é só pros de baixo... 
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(E mudou muito, da casa que você estava lá com sua mãe, AN?...por exemplo o seu dia-a-

dia...a hora que você acordava... o que você fazia lá...) 

Mudô bastante... 

(Qual é a diferença?) 

A diferença é que lá é....assim...eu num me acordava cedo, né...lá eu não me acordava cedo... 

e...e tinha muita gente pra fazê serviço...agora aqui, não...aqui é só eu...e aí aqui eu tenho que 

me levantá cedo...fazê tudo cedo...aí é só isso...a diferença é só isso... 

(E o bebê acorda cedo?) 

E...ele acorda sempre na hora que o pai tá saindo...pra trabalhá...aí ele acorda, mama e fica 

acordado...aí depois dorme junto comigo... 

(E lá...na outra casa?) 

Ah...lá ele também só acordava do mesmo jeito... 

(AN está brincando com a mãozinha do bebê...e ele continua dando risada para ela...) 

.....Tem gente que dá seis meses pra ele....nem parece, né......... 

(E com relação a janeiro...que você falou que sua mãe talvez voltasse para o Norte...) 

É...ela tá querendo ir embora...mas eu num sei...às vezes eu fico pensando...se ela for pro 

Norte eu também (não?) quero ir...que...sei lá...eu acho... 

(Quer ir ou não quer?) 

Quero...é porque sei lá...eu acho que...eu num sei viv....ficá longe da minha mãe...eu 

morando aqui, eu vô quase todo dia lá...só ontem que eu num fui e ele foi, né...só ontem que 

eu num fui....mas hoje eu tô afim de ir... 

(Ele foi?) 

Foi....agora eu fico imaginando...já pensou ela ir embora? 

(Quem que foi lá ontem?) 

O pai do nenê... 

(O pai do bebê...ele foi lá visitar?) 

Foi... 

(E por quê que você não foi?) 

Porque eu tava assistindo novela (sorri)...aí por isso que eu num fui..... 

(AN...e amigos?) 

Ah...meus amigos....sei lá...eu...tô afastada deles, né...eu...às...depois que casa, se afasta, né... 

aí eu tô afastada deles...encontro eles...converso..."oi....oi"...mi...amigas também...tão tudo 

afastado... 

(Você afastou depois que veio morar aqui ou você afastou depois que engravidou....teve o 

Rob.?) 
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Não...eu me afastei depois que...eu tive o Rob.....porque eu tinha uma colega, né que...que 

nós só ficava junto, né...aí depois que eu tive o Rob., ela ficô com ciúmes...porque qué 

dizê...eu dei atenção mais pra ele do que pra ela...aí ela se afastô...se mandô lá de perto da 

casa da minha mãe...foi morá com a mãe dela...aí eu num vi mais ela...só vi ela sábado...aí... 

ela se afastô...e a gente num...num tinha se visto mais...a gente num...tâmo se vendo mais... 

mas...eu sinto falta dela (sorri).... 

(E dinheiro?) 

Tá difícil...tá super difícil...porque...às vezes falta...é...fralda descartável, né...fica difícil 

assim...aí eu vô lá na minha mãe...às vezes, quando eu num arrumo, eu coloco fralda de pano 

nele...só que ele se assa todo, né...aí eu tenho que dá um jeito e ele tem que dá um jeito pra 

arrumá dinheiro pra comprá....ainda bem que ele num tá no leite ainda...mas eu dô comida de 

panela já pra ele... 

(Já?) 

Já... 

(Com dois meses...você já dá comida de panela?) 

Não assim...coisa assim....às vez dô o suco... 

(Sei...) 

Eu dô pra ele...ele come...tem criança que...põe pra fora, né...não, mas ele come...o pai 

também passa assim...as coisas na boca dele...ele...ele começa a se lambê... 

(E você dá o peito?) 

Dô o peito...é...dando comida e dando o peito, né.... 

(Essa parte de dinheiro ficou mais difícil...ficou igual...ou até ficou melhor com relação a 

quando você estava com a sua mãe?) 

Não...ficô mais difícil...porque tem o aluguel pra pagá...compra pra fazê... 

(Lá estava um pouco mais fácil?) 

Tava mais fácil...porque lá eu...morava com a minha mãe, né...então ele dava dinheiro pra 

mim...aí eu ajudava a minha mãe...minha mãe também pegava...cesta básica...aí era...era 

mais fácil...agora aqui não...que é só ele só trabalhando...ele não qué que eu trabalhe...mas 

também o Rob..tá novo, né...pra mim já trabalhá....aí num...tá mais difícil porque tem o 

aluguel...água e luz pra pagá...compra pra fazê... 

(Você já trabalhou alguma vez...já trabalhou fora?) 

Já... 

(Com que idade você teve o seu primeiro trabalho fora?) 

Foi com doze anos...trabalhei de manicure...é que eu tenho diploma...aí eu trabalhei de 

manicure...num salão no Canal Um (local)... 

(Quanto tempo você trabalhou lá?) 
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Trabalhei seis meses...aí eu tive que saí porque...a minha mãe tava querendo se mudá de lá 

da...da rua onde que eu morava, aí ficava mais longe...pra gente...pra mim ir, né...eu 

trabalhava no salão...e minha mãe trabalhava.. .trabalhava no restaurante....aí era mais fácil... 

(E depois, teve mais algum outro emprego?) 

Tive...eu comecei também a trabalhá de salão...trabalhava de salão...sempre trabalhei em 

salão, né...aí depois eu trabalhei de cuidá de...de babá, né...de uma menina...aí.... 

(Quanto tempo você trabalhou de babá?) 

Quase um ano... 

(Então você já sabia cuidar de bebê...) 

Já...    

(Era uma menina pequena?...quanto tempo tinha a menina?) 

A menina tinha...cinco anos...cinco anos... 

(E bebê pequeno, você cuidou de irmã?) 

Cuidei...das minhas irmã...eu cuidei das minhas irmã...cuidei da filha de um...de um colega 

meu...também porque a mulher dele trabalhava, né...aí eu cuid...a filha del...a filha dela era 

recém-nascida.... 

(Você gosta de cuidar de bebê?) 

Eu gostav...eu gosto, né...porque eu tive o meu filho...eu gosto sim de cuidá... 

(Você pretendia ter bebê assim cedo...pretendia ter mais tarde...o que você pretendia?) 

Não....pretendia ter mais tarde... 

(Com que idade?) 

Com uns...dezenove...vinte anos... 

(O que é difícil de ter bebê com a idade que você teve...o que é difícil?) 

O que é?...a dor... 

(Dor de quê?) 

Do parto....as contrações, né....dói....mas vale a pena...vale a pena mesmo....o difícil também 

é...sabê educá, né...sabê criá ali....aí ...vai...dá trabalho.... 

(O parto foi muito dolorido?) 

Só as contrações...e também depois que passô a anestesia...aí doeu bastante... 

(Ele nasceu de parto...) 

Cesárea. 

(Cesárea.....e no hospital, como foi?) 

Eu fui super bem atendida, né...mas só que...teve uma enfermeira lá que...num foi com a 

minha cara...aí começô....ela levantô o negócio da cama rápido, né...e o menino quase caiu 

do...da cama lá...aí eu...eu tive que pegá ele....agora as outras enfermeiras...foram ótimas... 

não tem reclamação... 
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(Mas ela comentou alguma coisa com você sobre...disso de ter...levantado rápido...) 

Foi porque...o... 

(AN levanta e vai ver a panela no fogão que está aceso......você estava falando lá do hospital 

....recebeu visitas, lá no hospital?) 

Recebi...no...no primeiro dia que eu ganhei...foi no sábado, né...aí foi...foi no sábado à noite 

...aí veio o pai dele e a mãe dele, né...vieram vê o nenê... 

(Pai ou padrasto?) 

Não...o pai do nenê e a mãe dele...que é a avó...aí depois foi a minha mãe que veio...que tava 

lá embaixo esperando...aí entraram...viram o menino...foi super carinhoso no hospital... aí ia 

todos os dias...até o dia de eu saí..... 

(Bom...por hoje a gente vai terminar (..)...vamos então marcar um outro dia...vai ser nosso 

terceiro encontro...tá bom?) 

 

Ao me acompanhar na saída no final desse encontro, AN comentou que precisava de 

uma cama de casal porque ela, o companheiro e o bebê dormiam juntos na cama de solteiro. 

Falou que estava acostumada a dormir com o bebê. Eu lhe disse que depois conversaríamos 

sobre isso. Combinamos nova entrevista para dali a uma semana. 

 

 

Terceiro encontro com AN 

Depois de uma semana, voltei à casa de AN mas não pude fazer a entrevista. Eu 

aguardara muito na calçada, esperando até que alguém entrasse ou saísse da casa porque 

ninguém atendia à porta, por mais que eu batesse. Quando por fim abriu-se a porta, com  a 

saída de uma pessoa, entrei e fui na direção do quintal. Encontrei AN sentada no sofá, ao 

lado de duas moças. Estavam tão entretidas vendo a televisão, ligada em volume alto, que 

pareceram surpresas e até um pouco assustadas quando se deram conta da minha presença. O 

quartinho, cheirando à pipoca, estava mais desarrumado. Parecendo constrangida, AN disse 

que aquelas eram suas irmãs e ficou andando de um lado para o outro, naquele pequeno 

espaço, pedindo desculpas pela bagunça e dizendo que esquecera do encontro comigo. Falou 

que já ia tomar banho, que aproveitaria enquanto o bebê dormia para fazer o serviço e que 

teria que sair para ir à escola, fazer uma matrícula. Perguntei-lhe se preferia que eu viesse 

num outro dia. AN, parecendo aliviada, combinou novo encontro para dali a dois dias. 

Quando voltei para a terceira entrevista, uma criança abriu a porta da casa, atendendo meus 

chamados. Encontrei AN sentada no sofá, amamentando o bebê. A televisão e um ventilador 

estavam ligados. Ela falou, logo que a cumprimentei, "hoje é o último dia, né?". Assim que 

cheguei, encontrei um rapaz que saía do quarto e pensei que aquele era o companheiro de 
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AN. Durante a entrevista, o rapaz voltou e por alguns minutos ficou encostado na parede do 

quartinho, perto do sofá em que estávamos sentadas, ouvindo a entrevista. AN depois me 

explicou que ele era um parente do seu companheiro e que recém chegara do Nordeste. 

 

Registro do material gravado: 

(Terceiro encontro com AN...gravando....como você está?) 

Tô bem (o bebê faz muitos barulhos)... 

(Daquelas coisas que a gente conversou...você lembra de mais de alguma coisa?) 

....Cê qué que eu fale sobre.....como é que me acostumei a dormir com ele, né... 

(Você se acostumou a dormir com ele?) 

É...aí você queria que eu falasse, na..... 

(Porque naquele dia você fez aqueles comentários...a gente já estava com o gravador 

desligado...então...como é que é...você dorme com ele?) 

Durmo...porque...sei lá...eu acho que dep...o tempo que eu fiquei com ele lá...lá no hospital... 

aí eu me acostumei, né...aí eu agora eu durmo só com ele...e o pai dele no chão (sorri)....aí o 

me...o pai dele fica com ciúmes...porque eu durmo com ele (bebê) e não com ele 

(companheiro)....aí ele começa a fa...a falá....aí eu pego e falo....aí de vez em quando eu 

desço...pra durmi no chão um pouquinho...aí depois subo de novo....aí ele fica...meio 

chateado... 

(Então você dorme com o bebê...e ele dorme no chão...) 

.....É... 

(E ele fica com ciúme...) 

Fica.... (...)..tô bem...só tô um pouquinho doente...com gripe... 

(Ah...você está com gripe?) 

Com tosse....eu tenho que ir no médico, só que eu tô com preguiça de ir.....(tosse) 

(Quando você fica doente...agora...que você está com gripe...com tosse...quem é que faz 

esses cuidados com você...de tomar algum remédio...algum chá...quem é que cuida?) 

Minha mãe manda eu ...minha mãe fez um melado, né...que é caseiro, né...xarope 

caseiro...aí...ela manda pra mim...aí...aí eu também...ela me ensinou como é que fazia o chá, 

quando eu tiver com gripe e tosse...só que eu...num faço não que é ruim...é com alho e 

limão...mas eu tenho que fazê pra melhorá.... 

(Quando você estava morando lá com ela...) 

Ela que cuidava de mim...ela que fazia o chá...  

(Quem morava naquela casa?) 
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Morava eu...minha mãe...meus três primos...a mulher do meu tio...três não, quatro, né... 

quatro primos...a mulher do meu tio...a Sel....o filho da Sel...minhas duas irmã...e o Dan... 

meu primo...meu primo também....morava a gente tudo... 

(Quem é a Sel.?) 

A Sel. é uma colega da minha mãe que mora com a gente há muito tempo...quatro anos já... 

(Lá moravam quantas pessoas?) 

Morava uma família...mas grande.....minhas três irmã, comigo...minha mãe...minha prima... 

meus três primo......o outro primo também que tá casado agora...a mulher do meu tio....a Sel 

....a......o filho dela ..e o Dan.... 

(Então tinha muita gente....você conversava com eles...você se dava bem com eles...ou não?) 

Dava...com todos... 

(E agora estando aqui?) 

Também...me dô bem com todos... 

(Com quem você conversa?) 

Com todo mundo...a gente vai lá...aí eles...às vezes eles vêm aqui..... 

(Bom...ficaram faltando alguns assuntos que eu acabei não perguntando....) 

Vô vê o arroz... 

(AN se levanta e vai ver o arroz...) 

....Mó bagunça...num arrumei direito nada.... 

(Ela diz que está bagunça...que não arrumou direito nada........eu vou perguntar algumas 

coisas...com relação à gravidez...você falou da gravidez...um pouco sobre isso...mas vamos 

falar um pouco antes...você começou a namorar com o pai do bebê, com que idade?) 

Treze anos... 

(Treze anos...você já era mocinha desde que idade?...tinha ficado menstruada...) 

Desde os onze... 

(Desde os onze...e a primeira relação sexual, com quem foi?) 

Com o pai do nenê.... 

(Com que idade?) 

Quatorze... 

(Com quatorze anos...você já tinha usado algum método contraceptivo...algum método para 

não engravidar.....pílula....) 

Não... 

(Camisinha....tirar antes...) 

Não... 

(Tá....depois de quanto tempo que você começou a transar que você ficou grávida?) 

Passou muito tempo... 
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(Muito...quanto?) 

É...eu...acho que uns...nove meses...até eu engravidá... 

(Você não engravidava mesmo tendo relação?) 

Mesmo tendo...mas eu tomava um remédio...sem passá no...sem passá no médico... 

(Ah...então você tomava um remédio...) 

Tomava... 

(Qual?) 

Ah...aí eu já num sei... 

(Uma pílula?) 

É...uma pílula....aí eu tomava...só que eu esquecia...aí eu tomava dois no outro dia...aí depois 

eu tomava o certo...aí depois eu tomava dois, antes de dormir....que eu me esquecia.... 

(E quem indicou para você?) 

Foi uma...uma mulher de um colega meu...que ela falô que ela sempre tomô e sempre deu 

certo pra ela...eu falei...então vou experim....regulô minha menstruação...só que...eu me 

esquecia... 

(A primeira relação sexual...como foi para você?) 

Foi um pro...um pouco...preocuposa...porque...no dia que eu fui....ter relação aí...ele tava lá 

em casa...aí depois ele pegô...aí de lá ele começô a falá pra minha mãe que ia me levá lá...pra 

casa dele...(tosse)...foi na casa da tia dele, né...aí eu peguei e falei...não...você não vai me 

levá...aí...aí foi nós dois junto...aí chegô lá... 

((Um rapaz entra no quartinho e põe-se de pé ao lado do fogão)..Esse que é o pai do bebê?) 

Não...esse aí é um colega meu (sorri)... 

(Ah...bom...oi, tudo bem?...eu sou a Nancy...é que eu estou fazendo uma pesquisa...(o rapaz 

responde com a cabeça meu cumprimento e continua parado de pé, observando)) 

Aí eu peguei e fui junto com ele...só que...quando chegô lá...pra gente ter...aí eu comecei a 

ficá pensando na minha mãe.....aí eu fiquei pensando na minha mãe...(o bebê começa a 

chorar).."num chora...num chora...pronto"..... 

(Você agora tem passeado mais...menos...ou igual a antes?) 

Menos... 

(Aonde você ia antes que agora não vai?) 

Oi? 

(Aonde você ia antes que agora não vai?) 

No baile....à praia...(...) foi pra São Vicente, Praia Grande (cidades) (..)...agora eu não vô, 

não...só fui sábado pro baile...aí sábado eu fui pro baile...aí eu deixei ele com a minha mãe... 

só que ele chorou bastante...aí ele sentiu falta de mim e eu senti falta dele lá no baile... 

(Com quem você foi ao baile?) 
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Fui com u...o pai do neném, né...meu marido, né...e com as minhas duas irmãs...com essa 

que...aquelas duas que tavam aqui... 

(Você se sente...com relação ao seu corpo...mais vaidosa...menos vaidosa...diferente...como 

você se sente?) 

Me sinto diferente... 

(Como?) 

Gorda (sorri)....muito gorda...assim...eu num tinha barriga antes...agora tenho barriga....sei lá, 

eu me sinto esquisita... 

(O bebê já foi registrado?) 

Já...já... 

(O bebê parece irritado....AN tenta colocá-lo no peito mas ele não quer.....por que você acha 

que ele está assim?) 

Ah...num sei...é por causa do calor...ele fica sempre agoniado........ 

(Que nome ele recebeu?) 

Ele recebeu Rob. de M.R... 

(Quem foi registrar?) 

Foi eu e o pai...e a minha mãe...porque eu sou de menor e não podia registrar sozinha...aí 

minha mãe foi...(..)... 

(Depois de quanto tempo que ele registrou?) 

Depois de dezoito dias..."ô...ô...ô"...... 

(O que você acha de cuidar dele?) 

Legal...mas às vezes eu fico sem paciência... 

(Como é que é isso?) 

Ah... 

(O rapaz agora sai do ambiente....como é que é ficar sem paciência?) 

Ah...sei lá...quando ele chora bastante....mas aí depois eu começo a brincar com ele...aí eu 

volto...a ter paciência com ele... 

(Quem era esse rapaz que estava aqui?) 

É...filho...do...é filho do marido da mãe do...do meu marido...aí ele veio da Bahia...ele veio 

da Bahia foi...segunda feira...ele veio da Bahia...aí ele vai morar agora...com a mãe do M... 

(M. é o nome do pai do bebê?) 

É...o pai do bebê..... 

(Sobre drogas....você já experimentou?) 

Nunca e nem quero... não critico quem usa...mas pra usá...não uso mesmo... 

(E o M.?) 

Também não...não usa nada...e nem bebe...e nem fuma cigarro nem nada... 
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(E religião...você tem?) 

Minha religião é católica mesmo....mas, a minha mãe freqüenta centro, né... 

(Centro de quê?) 

De espírito....aí de vez em quando eu vô com ela... 

(E o M., tem alguma religião?) 

Também...ele vai junto também com a minha mãe de vez em quando mas...ele é católico.... 

dizem que quem freqüenta essa religião, né...num acredita em Deus...mas (tosse)..mas eles 

falam em Deus lá.... 

(Você achava que ia ser assim ter um bebê...ter um filho...você imaginava que era assim?) 

Não...quando eu era mais assim...antes de namorá com ele...eu sempre pensava...em ter um 

filho, né...mas isso...lá pelos vinte anos...vinte e um...sempre pensava...em ter um filho...ficá 

bem com meu filho e ser uma mãe solteira...sempre pensei em ser uma mãe solteira...nunca 

ser...assim...nunca ficá com o pai do nenê....pra mim...ser mãe solteira era super legal...mas 

agora...que o mundo tá desse jeito, né...aí eu tô vendo que é super difícil ser uma mãe 

solteira... mas antigamente eu pensava em ser mãe solteira... 

(Você preferia antes, ser mãe solteira?) 

Ser mãe solteira. 

(Porque...você imaginava....qual seria a diferença de estar junto ou separado?) 

É...porque...é...a educação...eu sei, né...que a educação, quem dá é os dois...só que...pra mim 

ia ficá mais fácil...só a mãe ali tudo...pra mim seria mais fácil...cuidá do filho...só tê...só dá 

(..) pra ele...mas agora o mundo tá muito difícil pras pessoas...pras mães criá os filhos 

sozinha...aí eu...agora tô com o pai do nenêm... 

(Você acha que algumas coisas na sua vida - depois de ter tido o bebê - melhoraram?...o que 

você acha que veio de melhor?) 

De melhor?....acho que....de melhor que aconteceu foi o jeito que o pai...meu marido tá me 

tratando, né...porque antigamente ele era muito inguinorante... né...ele...se desfazia da pessoa 

entendeu...dava desprezo, sendo que a pessoa não merece.....só isso de melhor porque em 

matéria de....de coisa assim de....dinheiro...alimento...eu acho que não melhorou em nada... 

mas.... 

(Então o que piorou...dinheiro piorou?) 

Piorou.... 

(Alimento piorou?) 

Não muito, mas...tá meio esbalançado, né... 

(O lugar onde você mora...você se sente melhor aqui ou lá?) 

Eu me sinto melhor na casa da minha mãe....mas quando eu vou pra lá eu sinto falta daqui... 

porque também é bom a gente tá no nosso lugar, né...ali...cuidando dos nossos deveres...mas 
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também eu sinto falta de lá...que eu ficava lá...brincava com todo mundo, sabe...eu sinto falta 

de lá e ao mesmo tempo daqui...porque aqui eu fico...à vontade... 

(Você se achava mais alegre do que você é agora...ou menos alegre?) 

Eu me achava mais alegre... 

(Você também se achava mais brava, né...você falou pra mim ...) 

Me achava (sorri)... 

(E mais triste...agora ou antes?) 

Antes...eu me sentia mais triste... 

(Mais alegre e mais triste?) 

É... 

(Você chora mais agora ou chorava mais antes?) 

Chorava mais antes...antes eu chorava muito.... 

(O que você pretende daqui para frente...na sua vida...o que você gostaria...outro dia você 

falou que gostaria de ter uma cama...e o que mais você gostaria?) 

É...gostaria de ter...a minha vida melhorá...não só a minha com a da minha mãe também....sei 

lá...eu acho que...se...se....como...meu marido...ele joga...no...joga dentro desses negócios, né 

...da loteria...aí eu fico pensando...já pensou se dá uma sorte...desse uma sorte...eu queria 

mudá era tudo...porque eu dava uma casa pra  minha mãe...dava uma vida melhor...tanto pra 

mim quanto pra minha mãe, né...mas...pra mim tinha que melhorá tudo...tanto melhorá de 

saúde...como...como também de...assim...ai, não sei como dizer....de vida...ia melhorá de 

vida...aí ia ser melhor....que eu tinha...eu ia ajudá muitas pessoas que me ajudaram...ia 

começá pela minha mãe claro... 

(Melhorar de saúde?) 

Assim ter...ter...abrir um...como é que é que se diz isso...uns negócio aí que...tem médico 

particular, né...só pra (..) porque...esses médicos de hoje em dia às vezes faz besteira... né...aí 

como a minha mãe tem problema de úlcera...aí...aí já seria mais uma...uma ajuda..... 

(Atualmente...o que você acha que você tem...por exemplo...daqui, o quê que é seu?) 

O que é meu...ai...a televisão num é...minha televisão...tá com meu primo, né...emprestei pra 

ele...e essa é da tia dele...porque a tia dele se separô...e emprestou...o fogão...o bujão é dela... 

eu tenho um bujão também...tá lá na minha mãe...aí o...não é meu...não é meu...o fogão, nem 

o bujão e nem a televisão...agora...o resto das coisa é...né......o sofá é meu, né...o rádio é 

meu...a estante... negócio de cama...o berço também.....(tosse muito forte).... 

(Você pretende ter outros filhos?) 

Eu falei...pro pai do nenê que só depois de uns dez anos...só que ele falô que depois de dois 

anos...aí eu falei que não....ele falô que...depois...eu falei pra ele que depois de dez anos...ele 

falô que vai tá muito velho.... 
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(Ele vai estar com que idade daqui a dez anos?) 

Eu acho que ele vai tá com trinta e dois...trinta e três anos... 

(Ele tem vinte e dois, agora...) 

É...tem vinte e dois anos....aí ele falô que vai ficá muito velho...num qué não...quer depois 

dos dois anos...quando o Rob. tivé com dois anos... falei não....que... 

(Como é que está a sua vida sexual com ele?) 

Eu...eu num...eu num sinto assim bastante vontade de ter relação com ele como eu sentia 

antes...não quando eu tava grávida do nenê...antes de eu engravidá, eu sentia muita vontade 

de ter relação com ele...só que agora não...não tô sentindo mais vontade de ter...de ter relação 

com ele...assim.....dizê que eu tenho hoje...eu só vô tê com ele lá pra...quinze dias...no 

máximo passa isso... 

(É você quem não quer?) 

É...eu que não quero...sei lá eu...num...num tô sentindo mais aquela vontade...num sei porque 

(sorri)... 

(Você está usando qual método para não engravidar?) 

Camisinha...... 

(Você falou naquele dia que eu vim aqui....que a gente não pode ter a entrevista...você falou 

que inclusive teria que ir para a escola para fazer uma matrícula...não é isso?) 

É...fiz a minha matrícula...eu tô querendo voltá a estudá, né....fui lá...renovei a minha 

matrícula tudo... 

(Fez a matrícula para que série?) 

É...sexta e sétima...suplência....só que ele num qué que eu trabalhe pra fora....que...que eu 

estude, né...ele tá falando como é que ele vai ficá...como é que vai ficar os negócio da 

casa...como é que vai ficá o menino...só que eu falei pra ele que...levá o menino eu levo pra 

escola...que pode levá, né...levá o menino eu levo... 

(Lá pode levar o filho?) 

Pode...agora cuidá aqui eu cuido rapidinho...eu faço a janta mais cedo.... 

(Ele estudou...o pai do neném?) 

Até a sexta. 

(E você fazendo a matrícula como é que ficavam aqueles planos de voltar para o Nordeste 

agora no começo do ano?) 

É...só quem vai é minha mãe, né...eu vou ficar... 

(Porque você na primeira vez falou que talvez fosse...e você vai ficar?) 

É..(..) minha mãe também...minha mãe tá e num tá querendo ir...tá e num tá querendo ir..... 

(Alguém na sua família tem problema de alcoolismo...ou tinha problema de alcoolismo?) 

O meu pai. 
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(O seu pai?) 

Bebia muito. 

(O que você recorda disso?) 

Ele...olha, ele não batia na minha mãe...ele não batia mesmo...a primeira vez que ele foi 

encostá o dedo na minha mãe...a minha mãe puxou a faca pra ele, né...mas...foi lá no Norte... 

(Isso você lembra ou você ouviu?) 

..Isso eu me lembro...eu meu lembro... 

(Você lembra?) 

É....aí ele...só...ele bebia ficava só...bagunçando...fora isso, ele num....arrumava confusão de 

vez em quando mas nunca chegou a bater (..)...a primeira vez que ele bateu em mim, ele 

chorou junto comigo.....daí só.... 

(Bom, a gente terminou esses encontros...agradeço bastante a sua participação...tem alguma 

coisa mais que você gostaria de falar....para essa pesquisa de jovens que tiveram bebês?) 

Não. 

(O que você falaria para uma outra adolescente como você...sobre isso?) 

Sobre o quê? 

(Sobre ter ficado grávida....ter tido o Rob...) 

Ah...o que eu falo é que...se engrav...se engravidou, né...que...que seje bem-vindos os filhos 

dela...tudo....a gente num sabe pra que a gente...pra que os nossos filhos vai dar...ou 

ladrão...ou....num sei o que que vai dá, né...mas a gente...tâmo tentando...dá a m...a maior 

educação pra eles...agora vâmo vê se eles (..)..a educação...é o que eu digo pra elas 

assim...que saiba educar seus filhos quando tivé...e...se tivé cabeça também, né...que não 

adianta ter filho e depois dá pras pessoas... (..)...só isso... 

(Mais uma coisa que me ocorreu perguntar para você...quando você ficou grávida...foi 

quando...havia umas onze pessoas naquela casa, né...como foi a reação do pessoal?) 

Hun...ninguém ficou assustada...porque eu já tava com ele...já tava morando no quarto 

com...o... com o pai do meu...do nenê...e ninguém ficou assustado...só minha mãe ficou meia 

assim, né...porque...(..).. "AN você é nova....você vai ter filho...pensa direito...que num sei o 

quê...num sei o quê..."...aí eu falei..."não...eu vô ter sim"...porque eu...eu não concordo quem 

...quem tire uma vida...eu não concordo que aborte...num concordo mesmo...aí...... 

(Eu queria saber alguns dados...assim...em relação ao salário do pai do bebê...quanto ele 

ganha?) 

É...trezentos e quarenta... 

(Aqui...quanto vocês pagam pelo quarto?) 

Cento e cinqüenta...fora água e luz...e água é por cabeça..... 

(Por cabeça, como?) 
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O bebê paga cinco, eu pago cinco e ele paga cinco... 

(Por cabeça...) 

E de aluguel só esse mês veio...de luz, né...veio dezenove...aí...a gente nem ficâmo com 

dinheiro pra fazê as compra...  

(E aí como é que foi?) 

Aí ele pagô...o homem...aí só tem pra pagá os cento e cinqüenta pro dono da casa.... 

(E as compras como é que vão ficar?) 

Ah...a gente só vai deixá pra quando ele pegá vale...que dia vinte, ele pega vale...aí a gente 

vai fazê compra e comprá roupa, né...no máximo eu acho que vai pegá cem de vale...aí a 

gente vai vê o que que dá pra comprá... 

(Roupa para quem?) 

Pra mim...pro bebê....e pra ele. 
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Entrevista nº 10 - DAN 

 

DAN, uma adolescente de 15 anos, com cabelos crespos muito compridos, 

compareceu no PAIAG a cinco consultas médicas mas não freqüentou nenhuma reunião do 

grupo de preparação para o parto, não foi às entrevistas psicológicas agendadas e nem às 

consultas de pós-parto. Dados da entrevista de triagem do PAIAG indicavam que ela 

comparecera pela primeira vez ao programa, quando foi inscrita, acompanhada de seus pais 

mas sua mãe recusara-se a entrar na sala de entrevista junto do pai de DAN, alegando estar 

separada dele e dizendo-se vítima de espancamentos. A mãe falou que, desde a separação,  

ele recusava-se a sair da casa tendo ficado com os quatro filhos do casal. A casa, segundo a 

mãe, pertencia a sua família. DAN aceitou participar da pesquisa quando conversamos na 

saída de sua internação no hospital, após ela ter dado a luz, por parto normal, a um menino. 

DAN deixou o número do telefone de sua vizinha, para que eu ligasse quando fosse 

combinar a data do nosso primeiro encontro. Entretanto, esse número de telefone não atendia 

quando tentei o contato. Fui então pessoalmente à residência de DAN para marcamos a 

primeira entrevista. DAN foi entrevistada quando seu bebê estava com dois meses. Ela o 

amamentava no peito e também dava-lhe mamadeira. 

 

data de nascimento da adolescente: 22/09/1982 

data de nascimento do bebê:           07/10/1997 

datas dos encontros:  12/12/1997 

                                16/12/1997 

                                19/12/1997   

 

Primeiro encontro com DAN  

 DAN morava nos baixos de uma casa, como um porão, de uma fila de pequenos 

sobrados geminados, numa viela sem saída. O bairro, outrora parte do centro da cidade, 

abrigava uma população numerosa, apinhada, em geral, em cômodos de antigos casarões. 

Armazéns de carga do porto, oficinas mecânicas e bares caracterizavam a ocupação 

comercial da região. As casas da quadra que compunham o beco onde DAN morava davam 

de frente para um grande terreno vazio mas que não apresentava depósitos de lixo. A 

conservação do terreno parecia adequada, com muros altos e um portão de ferro. Quando 

cheguei para marcar  o encontro para a primeira entrevista, havia muitas crianças jogando 

queimada na rua, que por ser sem saída, não apresentava tráfego de veículos. Dois cães 

estavam junto a uma casinha de papelão, encostada no muro do terreno. A porta da casa de 

DAN, com um recorte de folha de papelão no lugar dos vidros do vitrô central, estava aberta. 



 616

Chamei pelo seu nome, vendo-a amamentando o bebê, sentada num sofá. Num outro sofá ao 

lado, assistindo televisão, estava deitado um rapaz, de cor mais escura que ela, que tinha 

muitos brincos numa das orelhas. Depois notei que eram cinco pequenas argolas. DAN 

levantou-se, com o bebê no colo e parecendo não me reconhecer, disse: "ah...é a moça da 

escola". Recordei-lhe meu nome e o motivo de eu estar ali. Ela, parecendo constrangida pelo 

esquecimento, confirmou a aceitação para participar da pesquisa. Conversávamos na porta e 

o rapaz, deitado, parecia prestar atenção no que falávamos. Veio então, juntar-se a nós, 

dizendo que era o pai de DAN e perguntando-me do que se tratava. Após minhas 

explicações, disse que lembrava-se de mim, fazendo muitos elogios ao atendimento que 

DAN recebera no pré-natal. Falou que havia sido militar, mas desde que dera baixa, para ser 

músico, perdera o convênio médico. Comentou que era ele quem cuidava dos quatro filhos, e 

que todos moravam ali com ele, desde que se separara da mulher. Disse que ela vinha visitá-

los "normalmente". DAN ouvia, calada, seu pai falar sobre essas coisas. Ele me parecia 

tentar ser sedutor. Quando eu comentei com DAN que tentara marcar o encontro por 

telefone, mas que não conseguira, o pai pareceu bravo com a vizinha, querendo saber o 

porquê não me atenderam. Depois perguntou-me se eu usaria gravador ou faria anotações na 

entrevista. Disse-lhe que as entrevistas seriam gravadas, repetindo-lhe as explicações. Ele 

então, convidando-me a entrar, falou que se retiraria para que ficássemos à vontade. Disse-

lhe que a entrevista não seria naquela dia e comecei a combinar com DAN nosso encontro 

para dali a três dias. DAN pediu para eu esperar, pois ela iria buscar sua agenda para anotar. 

Seu pai voltou para o sofá, sentando-se. DAN colocou o bebê num carrinho, entrou para 

dentro do porão e depois voltou com uma pequena agenda, onde fez anotações. Nas 

despedidas, o pai levantou-se e, juntando-se a nós na porta, falou (registro aproximado): 

"como agora as meninas jovens têm filhos, não é?....ela (referindo se a DAN) poderia estar 

jogando queimada...mas eu dou apoio....mas coloquei o cara na justiça.... vai ter que pagar 

pensão....contratei um advogado...ele vai levar um susto...dou apoio...não sou pai, sou 

amigo". Ele não me parecia mesmo tratar DAN como sua filha ou como adolescente. DAN, 

com o bebê no colo, escutava calada. 

 Depois de três dias voltei ao beco e encontrei novamente as crianças jogando 

queimada; duas moças jogavam também e os cães estavam junto às casas de papelão. Vi 

DAN sentada na soleira da porta da casa com o bebê no colo, olhando o jogo. Quando 

cheguei, ela se levantou e entregou o bebê para uma moça que saía da sala para a rua. Após 

os cumprimentos DAN, convidou-me para sentar na sala. Entraram e sentaram-se ao nosso 

lado a moça com o bebê e uma menina, muito parecida com DAN, que eu pensei ser sua 

irmã. Pareceu-me que todas me aguardavam para a entrevista. Expliquei para DAN, mais 

uma vez repetindo as instruções, que a entrevista seria feita somente com ela. A moça 
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sugeriu que fôssemos para o quarto. DAN, deixando o bebê com a moça, conduziu-me porão 

adentro até uma quarto que ela disse ser o seu. Notei que a casa de alvenaria tinha algumas 

divisões improvisadas, com compensado e cortina de plástico. O chão do quarto de DAN era 

de lajotas; a cama de solteiro, o berço e uma cômoda com espelho pareciam novos. O quarto 

estava razoavelmente arrumado mas era muito escuro (a lâmpada estava acesa numa tarde  

muito ensolarada) e praticamente sem ventilação. As paredes apresentavam sinais de 

umidade e não havia janelas. Alguns poucos e pequenos elementos vazados que davam para 

a sala serviam para a pouca ventilação do ambiente. Sentada ao meu lado na cama, DAN 

colocou uma almofada na frente da barriga, parecendo ansiosa. Ela estava de "short" e uma 

camiseta curta que deixava a barriga de fora. Iniciamos a gravação após eu ter repetido, mais 

resumidamente, as instruções. 

 

 Registro do material gravado:   

(Primeiro encontro com DAN...eu dei as instruções para a DAN e agora ela me pergunta por 

onde começa falando e eu falo para ela que ela começa a falar por onde ela quiser...que 

depois a gente vai conversando não é...o que você quiser falar sobre a sua vida...) 

Bom ...depois que eu tive? 

(Pode ser ..depois que você teve...) 

Depois que eu tive...o que mudou foi que...eu tive mais responsabilidade...e...perdi quase 

minha liberdade toda, né...e......deixa eu vê.....é....é....pelo resto da vida, né...vô ter que ficar 

cuidando...nan...minha mãe me ajuda, né...quando eu preciso sair...tudo....só que...eu...sou 

muito nova, né...num consigo, né...num sei...eu não tenho muita..experiência...então minha 

mãe me ajuda.... 

(Sua mãe ajuda como?...o quê que ela faz?) 

Ah...ela trabalha, né...então quando eu quero sair...ela cuida dele......ele é pequeno...mas ele 

(sorri) toma mamadeira...entendeu...então eu deixo com ela... 

(Você...eu vi que você estava amamentando o bebê.. ele também toma mamadeira?) 

Toma... 

(Quando você sai que ele toma?...ou..) 

Só de vez em quando...ele...toma mamadeira...só quando eu vô sair...eu...dô direto...em casa 

...eu dô no peito direto...aí quando saio...eu deixo ele com a minha mãe...e...aí...minha mãe 

dá leite pra ele...com..com creme de arroz...pra ele num (sorri) passar fome...senão eu 

demoro...eu demoro...quando eu saio... 

(Para onde você vai...quando você sai?) 

Han...teve uma vez...uma vez só que eu saí...que ele ficou com a minha mãe...eu fui pro 

show...da praia...e agora nesse domingo...eu vou pro Graffite (nome de danceteria) ... 
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(O que é Graffite?) 

É ..um...baile...que tem pagode...e minha mãe viu eu...e falô pra mim num abusá, 

né...mas...eu só vô...no domingo...num vô sair mais...que eu me preocupo com ele.....eu parei 

de estudar.... 

(Você estava estudando?)  (ouvem-se vozes de crianças brincando) 

Eu tava estudando...tava na sexta série...e.....e..parei...porque...tive que cuidar dele...num 

tinha quem cuidasse...dele...  

(Você parou quando, DAN, de estudar?) 

Eu parei ...dia vinte e três de setembro...e ..eu tive...dia sete de outubro... 

(Você já estava terminando então o ano letivo?) 

Tava... 

(Como é que você estava indo?) 

Tava  indo bem ..minhas notas tava boa...eu num.. eu num ..tinha muita falta... 

(Mas você então ainda não está de licença?...não tinha direito a licença?) 

Tinha mas...eles...me deram...um..um mês de licença só...porque já tava acabando o ano...aí 

eu levei o atestado porque eu até ia voltar...que ele ia ficar com a moça do lado...que é 

madrinha dele...e...aí...eu não consegui (sorri) ..eu não quis deixar com ela...porque eu não 

confio muito...só confio na minha mãe...aí eu parei...eles falaram pra mim que...se eu 

quisesse fazer trabalho em casa...essas coisas...só que meu pai não foi lá....ele num...teve 

tempo...de ir lá...aí ..acabei repetindo.... 

(É longe o colégio?) 

É aqui na Gota de Leite (nome de Instituição Filantrópica da cidade de Santos) ...... 

(Você estava estudando na sexta série...) 

Na sexta... 

(Você entrou na escola com que idade?) 

Com seis anos......era pra mim tá já no...primeiro...passando pro segundo...colegial... 

(O que aconteceu?) 

Ah...eu tive que parar...né ...mas no ano que vem...eu vou continuar... 

(Você falou que já era para estar no colegial...porque que você falou isso?) 

É porque eu repeti a segunda...série...e a quinta...e a sexta... 

(Mas você nunca tinha saído da escola?) 

Não....nunca parei... 

(A sexta você repetiu agora pela primeira vez?) 

Não...essa era a segunda...esse ano eu vou fazer supletivo... 

(Você pretende voltar a estudar?) 

O ano que vem eu vô voltar (ouvem-se gritos de crianças)... 
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(Aí com quem ficaria o bebê?) 

Aí...o neném vai ficar...ou com a madrinha dele...ou com a minha mãe...porque a minha mãe 

trabalha ..então...eu não sei o que eu vô fazer...vô...vô tê que dá um jeito, né...pra voltar a 

estudar... 

(Você estudava em que período?) 

À noite...das sete e trinta e cinco...às onze horas...........tem que falar mais alguma coisa? 

(Como?) 

Tem que falar mais alguma coisa?  

(Ah, você está preocupada com o que você vai falar?....é (..) a gente vai conversando sobre 

essas coisas...não é?...você vai falando.....tudo o que você falar sobre a sua vida me 

interessa...tudo mesmo...então...você já falou algumas coisas que eu não sabia...) 

 (sorri) Ai ..e agora o que eu falo mais? 

(O que você fala mais?) 

É......meu pai fica falando que...né...agora perdi a liberdade....não posso sair...que agora 

tenho uma responsabilidade...e que agora...por enquanto é só o começo, né...e...ele vai fazer 

um ano...dois anos e ainda vô ter que tá cuidando dele, né... 

(Você está com que idade?) 

Quinze anos... 

(Alguém assim...que você conhece...mais ou menos da sua idade... já teve bebê?) 

Tem a Sh...que ela fez pré-natal lá no Silvério Fontes (hospital)..tem dezesseis anos... 

(Mas é sua colega?) 

É...ela vem aqui em casa com a filha dela...e tem também...a Car...que tá de quatro 

meses...que não teve filho ainda...vai ter... 

(São amigas suas?) 

É...tem mais também...a Andr...que teve um menino...e (sorri) tá grávida de outro...só que 

ela...tem..acho que dezesseis....tem....uma outra amiga minha...a...Ros...que teve um filho 

também...que vai fazer um ano..e ela tem...quinze anos....... 

(Como foi para você quando ficou grávida?...como foi a história de ficar grávida...você 

estava com alguém?...você estava namorando?...como foi?) 

Eu tava namorando com um...há...oito meses...aí..eu engravidei dele e...ele tinha medo do 

meu pai...falô que ia visitar a mãe dele...que ele mora em Registro (nome de cidade do litoral 

sul do estado de São Paulo)...foi...quando eu tava de dois meses...foi que...falô que ia ver a 

mãe dele...depois eu continuei ligando pra ele..ele falou que só ia vir quando eu tivesse de 

sete meses...e o meu pai também não sabia que eu tava grávida...aí..eu desmanchei com ele 

pelo telefone...aí...saí de casa..com medo do meu pai (sorri)..pra casa de uma amiga 

minha...minha tia tava morando aqui em casa...até....aí..eu fiquei lá por...pelo menos umas 
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duas semanas..e a...minha tia...per...perguntou pro meu pai...porque (sorri)..ele tava atrás de 

mim me procurando...aí ..ele foi atrás de mim...me buscou...me trouxe pra casa...e aceitou 

minha gravidez...ele como a minha mãe também.... 

(Você estava de quanto tempo, quando saiu de casa?) 

Eu tava de...um mês e meio... 

(E você já sabia que estava grávida?) 

Já...sabia... 

(Como você descobriu que estava grávida?...ou alguém descobriu...como foi?) 

Eu descobri...porque eu comecei a ficar...com enjôo....eu...atrasou a minha menstruação... 

eu...sentia muita dor de cabeça...tontura...emagreci...aí...fu...fui pro médico, né...que tinha 

tomado um chá, né...pra tirar....com medo...porque eu pens...eu pensei...pra mim mesmo, 

né...que...já que ele não vai ficar, por quê que eu vou ter um filho dele, né?... 

(Chá de quê, você tomou?) 

Eu tomei...Cibalena com...chá de canela...aí não adiantou nada... 

(Quem ensinou para você?) 

Umas amigas...eu escutei falar...aí eu fiz...mas não adiantou... 

(Alguém deu essa sugestão...para você tirar..para você abortar?) 

Não...ninguém deu essa sugestão...falaram pra mim deixar...mas como eu tava naquela 

situação, né...eu queria tirar...entendeu...então...aí...eu fiquei...doente,né...vomitava direto...  

não queria beber nem água...fui pro médico...pro Estivador (referência de nome de hospital)  

...aí me deram Buscopan...na veia (sorri)...aí eu voltei pra casa...depois de uns dias eu 

melhorei...tava dando até febre...por causa do remédio que eu tomei... 

(Que remédio?) 

Da...Cibalena com...chá de canela...só isso... 

(E aí depois de você e do pai do bebê....quem foi a outra pessoa que soube?) 

Foi a ...uma amiga minha aqui do lado, né...e minha mãe... 

(Como foi a reação dessas pessoas quando souberam que você estava grávida?) 

Ah...elas ficaram...indignadas, né...por causa da minha idade...e.... 

(Quem ficou indignada?) 

A vizinha aqui...meu pai principalmente...a minha mãe, meu.. minha família....falaram que 

eu era muito nova pra ter filho.... 

(Com quem foi mais difícil a reação?) 

Foi..com a minha tia...minha madrinha...porque ela é muito rigorosa com as filhas 

dela...então...quando ela soube que eu tava grávida ela até me...rejeitou um pouco no 

começo, né...mas depois ela foi se acostumando e agora em casa...ela vem aqui em casa vê o 

neném... 



 621

(É tia por parte de mãe...irmã de mãe?) 

Não..é irmã do meu pai... 

(Essa tia para onde você fugiu...foi para lá...é irmã da mãe ou do pai?...quando você saiu de 

casa..) 

Não...quando eu saí de casa eu fui pra casa de uma amiga minha... 

(Ah...é uma amiga...me perdoe...) 

Aí...eu fiquei lá umas duas semanas (sorri)...eu via meu pai passar pela janela...eu me 

escondia com medo...mas minha amiga cont...minha mãe sabia que eu tava lá... 

(Sua mãe sabia da gravidez?) 

Sabia...mas ela tinha medo de...de eu contar pro meu pai...entendeu...porque geralmente os 

pais, né..não aceitam...mas o meu pai aceitou, né...aceitou...num falou nada...nem joga na 

cara...nem nada...só fala que tem responsabilidade agora...que eu num tô saindo, não por 

causa dele...por causa de mim mesma, né... 

(Você saía bastante?) 

Não...eu não saía...entendeu...eu namorava....então...eu tinha compromisso só com meu 

namorado...eu ficava em casa...ou a gente saía...ou a gente saía...ou a gente saía pra passear 

na praia....no Gonzaga (nome de bairro)..e voltava pra casa...porque ele morava aqui....só que 

ele dormia lá nos quartos do fundo...e eu dormia aqui.... 

(Mas ele morava aqui nesta casa?) 

Porque ele era de Registro....conheci ele no trabalho...aí o...o...tio dele...ele tava morando na 

casa do tio dele...lá em São Vicente...aí o tio dele botô ele pra fora de casa, né...tiveram uma 

discussão...e como ele era de Registro e tava namorando comigo....e meu pai ficou com 

pena, né...e deixou ele ficar aqui...e eu pedi pro meu pai, né.... 

(Depois de quanto tempo de namoro ele veio morar aqui?) 

Depois de três meses...de namoro.... 

(Ele dormia onde?) 

Ele dormia nos quartos do fundo...que agora é quarto do meu pai...e eu dormia aqui nesse 

quarto.... 

(Quantos quartos tem aqui?) 

Ah...aqui tem dois...só que aqui era um quarto que a gente fizemos, né...colocamos 

cortina...fizemos um quarto aqui...e...de vez em quando eu dormia aqui...meu pai dormia 

aqui...porque meu pai é separado da minha mãe, né...minha mãe mora num lugar..ele mora 

no outro (ouvem-se vozes)... 

(Aqui quem mora, atualmente?) 

Não...aqui...é eu...meu pai...meus irmãos.... 

(Quantos?) 



 622

São três irmãos... 

(Que idade?) 

Meu irmão tem doze...a minha irmã tem nove...e meu irmão tem seis... 

(Tem dois irmãos?) 

Isso... 

(Então você é a filha mais velha?) 

Sou a mais velha... 

(Então moram vocês quatro com seu pai..) 

Isso... 

(Uma tia, você falou, que chegou a morar aqui?) 

Isso...uma tia que é por parte da minha mãe...ela...casou com meu...tio...que é irmão da 

minha mãe...só que ela separou...entendeu...e...mas tá ainda no papel...então...por isso que 

ainda a gente chama de tia...e...ela tá morando aqui porque a casa também é dela...é...aqui 

é...de herdeiros, né...são oito irmãos no total.... 

(Irmãos?) 

Da minha mãe... 

(Da sua mãe...mas a sua mãe não mora aqui..) 

Não...minha mãe num mora aqui...ela vem aqui de vez em quando...entendeu...é capaz que 

daqui a pouco ela vem aqui... 

(Eles estão separados há quanto tempo?) 

É...vai fazer...um ano.... 

(Um ano..) 

É...um ano... 

(Vai fazer quando...um ano?) 

Agora em dezembro... 

(Em dezembro..) 

Isso... 

(Você começou a namorar o pai do bebê, com que idade?) 

Com treze anos... 

(Ele tinha que idade?) 

Dezesseis... 

(Ele tinha dezesseis...agora ele tem dezoito?) 

É...e...eu tenho quinze... 

(Então com treze anos, você começou a namorar?) 
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Isso...não...assim...sério?....só foi com ele...mas eu tive um outro namorado...assim...mas eu 

não tinha relações com ele...era só beijo...sabe...e...ele tinha doze...só que ele vinha aqui em 

casa...era...um respeitava o outro...entendeu.... 

(Depois desse namorado você não teve outro?) 

Isso... 

(E depois com o pai do bebê...você começou a namorar..) 

Isso... 

(Você teve relações sexuais com ele...depois de quanto tempo de iniciado o namoro?)  

Depois de...uns dois meses... 

(Uns dois meses...você usava algum método para não engravidar?) 

Oh...eu usava...de vez em quando...camisinha...sabe...só que...ele num gostava muito... 

entendeu...e...como eu achava (sorri)...pra mim eu num engravidava...entendeu.... 

(Por que?) 

Porque ..aconteceu vários acidentes...e eu não engravidei...entendeu... 

(Você achava que não engravidava..) 

É...aí...por acidente mesmo...eu acabei engravidando... 

(O quê que é acidente...que você não engravidou?) 

Porque...ele estava com camisinha...só que estorou....estorou...eu fiquei...eu pensei que eu 

não ia ficar...porque já tinha acontecido antes...hum...essa situação...então como (sorri) 

aconteceu de novo...eu pensei que num ia acontecer nada... 

(Você ficava com medo de engravidar?) 

Eu ficava... 

(E ele?) 

Ele também... 

(Onde vocês tinham relações sexuais?...que lugar?...era aqui nessa casa?) 

É...era aqui nessa casa...no quarto dele... 

(De alguma forma a família sabia que vocês tinham vida sexual?) 

Só minha mãe... 

(Sua mãe sabia..) 

Só minha mãe...contava tudo pra ela...só...mais ninguém.... 

(Como era a vida sexual com ele?...como foi a primeira relação sexual também?) 

Como assim... 

(Como você sentiu?) 

Ah..... 

(O que você achou?) 
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(sorri) Acho que a primeira vez foi...é ruim....mas depois...foi melhorando, né...no 

começo...sempre...difícil............... 

(Então...depois de quanto tempo você começou a ter relações sexuais com ele....você ficou 

transando...engravidou...e depois de (..) meses..) 

....... 

(Um relacionamento de namoro, não é?...vocês começaram a ter relação depois de dois 

meses...então foi...após seis meses de vida sexual que você engravidou?) 

Foi... 

(Vocês tinham uma vida sexual constante?...vocês tinham várias vezes na semana, relação 

sexual...ou era espaçado?) 

Não...porque meu pai tocava a noite...entendeu...então.... 

(Seu pai toca...) 

Ele toca à noite... 

(Ele é músico..) 

É...ele é tecladista....e minha mãe não mora aqui...então...era de vez em quando...assim...dia 

de sexta...sábado...só...depois de uma semana...e na outra sexta...no sábado...só assim...tinha 

que esperar meu pai sair............. 

(Bom...e aí você quando soube que estava grávida...ele acabou ficando em Registro...não é?) 

É... 

(Depois assim..com quanto tempo mesmo de gravidez...seu pai acabou sabendo...o resto da 

família ficou sabendo...) 

Eu tava com três...quando meu pai soube...e a família toda soube, né (sorri)...meu pai 

espalhou pra todo mundo...meu pai...quando ele soube que eu tava grávida...aqui...que eu já 

não tava aqui...eu tava na casa da minha amiga (aumenta o volume de vozes)..tinha saído de 

casa...já espalhou pra todo mundo...já...escolheu o padrinho...an.. 

(Ele escolheu o padrinho..) 

Antes de eu voltar pra casa......... 

(Bom...e aí quando você voltou...você...acha que foi aceita a gravidez?...é isso?) 

Foi...foi aceita...eles me trataram bem... 

(Você falou que a pessoa que teve mais dificuldade foi uma tia...paterna, não é?) 

Isso... 

(E quem foi assim mais fácil?...quem deu mais apoio?...quem foi?) 

Foi a minha vó, né...e meu pai...e minha tia por parte de pai também...que é irmã dele.... 

(Uma outra?) 

Uma outra tia....... 

(E a gravidez...como é que você passou DAN ?..como foi a gravidez?) 
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É...no começo (sorri)..a barriga não aparecia, né...começou a aparecer minha barriga 

com...cinco...seis meses...por aí.... 

(Que altura do ano era?...o bebê nasceu quando?) 

Outubro... 

(Outubro..) 

Acho que foi lá pra...... 

(Você ficou grávida em que mês?) 

Em janeiro.... 

(Foi logo depois que seus pais separaram?) 

Foi....e...a...a gravidez...sei lá...eu...sofri um pouco (sorri)..porque...pesava bastante, 

né...então eu tinha que caminhar pro Silvério Fontes (hospital)..sempre à pé...porque eu num 

gos...eu enjoava em ônibus, né...meu pai num tem carro...então era até bom, né...ir à 

pé...porque é pertinho daqui até lá...e a barriga pesava...a perna...ficava doendo....lá no 

Silvério Fontes me trataram bem também...entendeu...porque eu fui pro Guilherme Álvaro 

(hospital) pra ter, né...me deram Buscopan...eu tive que voltar.... 

(Para ter o bebê?) 

Pra ter o neném...aí eu voltei pra casa...no mesmo...dia sete mesmo...porque quatro horas da 

manhã eu fui pro Guilherme Álvaro (hospital)..aí me deram Buscopan...eu fique tonta (sorri) 

...aí eu tava com um dedo e meio de dilatação...voltei e continuei com 

contrações...dores...dores...quando eu cheguei de manhã...nove horas da manhã...no Silvério 

Fontes...já tava com cinco dedos de dilatação...o doutor G...me...mandou pra cima...fizeram 

lavagem...aí...eu (sorri) tive...lá pras.....cinco e dez da tarde...eu tive....... 

(Foi parto normal?) 

Foi normal... 

(O que você achou do parto normal?) 

Ah...é uma dor incrível (sorri)..eu pensei que num era...num doía muito, né....dizem que 

depois que acaba...depois do...parto normal...num dói nada não....doer dói...nos pontos, 

né....nos pontos, dói muito...então...não tem como escapar da dor....é dor...depois do parto... 

após o parto...dizem que cesária dói só depois...num sente na hora, né...mas eu acho que os 

dois são iguais...por causa dos pontos...o parto normal...dói um pouquinho mais, né...porque 

a gente tem que fazer força...essas coisas.... 

(Como é que foi ficar no hospital internada?...você já havia ficado internada alguma vez?) 

Eu nunca tinha ficado internada...essa a primeira vez...pra ter o L., né...eu achei legal até...aí 

logo que eu cheguei (sorri)..no quarto...já me receberam bem....tinha uma menina que tava 

do meu lado que tinha acabado de ter neném...fez amizade comigo...fiz amizade com quase 

todo mundo lá...com os médicos..com as médicas..com a psicóloga.... 
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(Quem é que foi visitar você no hospital?) 

Foi...meu pai...minha mãe...que num saiu do meu lado.... 

(Sua mãe..) 

Minha mãe e meu pai... 

(A sua mãe que não saiu?) 

Num saía do meu lado... 

(Ah...não saía do seu lado..) 

É...e...depois foi minha vó...meu vô...meus irmãos...minha tia...e...deixa eu ver quem mais...e 

a Sh...que a filha dela teve filho lá também...que iam lá me visitar....só.......ah...tá...e mais 

uma amiga...a Gr.....só.... 

(Você imaginava que ia ser desse jeito?...o que você pensava?) 

Como assim... 

(Você imaginava que o parto...o quarto...você imaginava que ia ser assim?)   

Não...pra mim...era ir pro hospital, né...ia ser rapidinho...que eu não ir sentir dor 

nenhuma...pra mim...ia ser...completamente diferente, né....eu pensei ficar...num quarto 

sozinha.... 

(E com quem você ficou?) 

Eu fiquei com uma moça...num sei o nome dela...esqueci...e com minha...quando ela foi 

embora...minha mãe dormiu lá comigo................ 

(O que mais você pode falar da sua vida para mim?) 

Como assim?... 

(Ah...fale mais de você..) 

De mim...ah...acho que não tem nada pra falar...eu já falei tudo... 

(Tudo?) 

É............tem que falar? .... 

(Você se lembra de mais alguma coisa para falar sobre você?) 

Não...pra mim acho que...o...que eu passei...eu já falei.... 

(Você já falou..) 

É...já falei...acho que num tem mais........... tem que falar?.... 

(A DAN pergunta se tem que falar mais...eu vou voltar a explicar para você aquilo que eu 

falei no começo...a gente fica junto durante um tempo e tudo o que você me fala sobre a sua 

vida...me interessa, não é...então....você não precisa ficar preocupada...estou vendo que você 

está preocupada...se for possível você fala mais...se você lembrar de alguma coisa, você 

fala... e eu vou perguntando...a gente vai conversando...) 

Eu não lembro, né...mas se você for me perguntando...aí eu vou lembrando, né... 

(Então eu vou perguntar...e com o bebê...como é que é cuidar do bebê?) 
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Ele num dá muito trabalho, né...porque eu já cuidei do meu irmão...de seis anos...eu tinha 

nove...e eu cuidava dele...entendeu...e...ele dava mais trabalho...ele deu mais trabalho pra 

minha mãe...ele ficou doente várias vezes...ficou internado.... 

(O que ele teve?) 

Já teve estomatite...já teve...desidratação...desidratação ele teve três vezes...ficou internado... 

quer dizer...ficava gripado direto...entendeu...agora o L...já não...o...L...ele...ele ficou gripado 

...há pouco tempo...mas já melhorou...agora eu não sei se é por causa do leite...que eu tô 

dando do peito, né...e...ele não dá muito trabalho...ele só chora pra mamar...ele dorme 

cedo...ele acorda de vez em quando...de madrugada...pra mamar...ou pra trocar...a fralda, 

né........ele num dá muito trabalho.... 

(Você já estava até acostumada e também ele é um bebê que não dá muito trabalho...mas 

assim...tem momento que você acha que é difícil...que dá trabalho?) 

Tem...por enquanto...que ele tá amamentando, né...porque...quando eu tô amamentando 

(sorri) ...eu não posso deixar...num posso largar...do lado dele...assim...não posso sair do 

lado... porque ele sente muita vontade de mamar...toda hora...num tem hora certa 

ainda...então eu tenho sempre que tá do lado dele...saber se ele quer mamar...se ele quer...se 

trocar...porque o jeito...um gesto dele...que ele faz...eu já sei o que ele quer...entendeu...se ele 

chora...porque ele quer mamar...se ele fica resmungando muito é porque ele quer trocar a 

fralda...se dá soluço, ele tá com sede...tudo isso.... 

(Quando nós entramos o bebê estava com uma moça...na sala...quem é?) 

É ..uma amiga minha...é a Cl...uma amiga minha...quando eu tava grávida, ela acompanhou a 

minha gravidez toda...entendeu...ela me ajudou...ela cuida dele pra mim...ou...lava a 

louça...limpa a casa...essas coisas...porque ele num gosta de ficar no carrinho...só fica no 

colo ...tudo...então ela fica com ele...e ela me faz companhia...porque já que eu não tenho 

minha mãe morando comigo...entendeu...eu tenho pelo menos ela, né...que...a gente troca 

assunto... troca idéias...tudo aquilo que é pra mim falar, eu falo pra ela...conselhos, 

né...porque eu que já sou mãe...ela pede muito conselho pra mim... 

(Que idade ela tem?) 

Ela tem quinze também... 

(Você dá os conselhos para ela?) 

Eu dou...o certo, né...porque tem...amigas minhas...que não são amigas...claro...elas...quando 

elas ficaram grávidas...elas falavam pra mim..."ah...fica grávida...é legal...não sei o 

quê...num dá muito trabalho"...e eu já não...eu já falo o contrário...porque eu já tenho um 

filho... entendeu...e dá trabalho...e ela tem liberdade...ela sai pra onde ela quiser...e eu já falei 

pra ela...que se...ela tiver um filho...ela não vai tá podendo sair pra tudo quanto é canto...ela 



 628

vai ter que pensar mais nele...tudo o que ela tiver que comprar pra ela...ela vai ter que 

comprar pra ele...entendeu...é o que eu falo pra ela..... 

(Quem compra as coisas do bebê?...porque eu vejo arrumadas as coisinhas dele...) 

É...bom...essa aqui...essa cestinha...de...de coisinha de nenem...foi a madrinha dele que deu... 

o berço...foi...uma vizinha minha...que era da filha dela...de dois anos....a bolsa...foi uma 

amiga minha, né...no chá de bebê...que ela deu..é....toalha foi a...minha tia...por parte de 

mãe...e a maioria das coisas aqui, quem dá é minha mãe e meu pai...é...fraldas 

descartáveis...meu pai e minha mãe...roupinhas...minha mãe compra...meu pai 

também...entendeu.... 

(Sua mãe trabalha com quê?) 

Minha mãe é garçonete do Z. (nome de bar)...trabalha lá das...cinco e meia da tarde...às 

quatro da manhã...e meu pai é autônomo, né....toca teclado...por enquanto ele tá 

desempregado porque ele foi policial quatorze anos, né...e pediu baixa...porque ele não 

agüentava mais..é muita pressão lá dentro... 

(Ele era policial de onde?) 

Do sexto batalhão... 

(Da polícia militar?) 

Isso... 

(De que lugar) 

Canal Seis (referência de local)............ 

(Há quanto tempo que ele deu baixa?) 

Faz...dois anos..........ele tava numa firma...ali...de...eu num sei dizer...containers, né... 

então...aí...ele saiu também...e agora tá só no teclado só...toca sexta...sábado e domingo... 

entendeu...e minha mãe também...ela sempre vem aqui...dá dinheiro...essas coisas...sabe...ela 

num tá aqui...mas....porque...ela e meu pai já não se dão mais, né...são só amigos mesmo... 

meu pai tá com outra...minha mãe tá com.. meu pa...minha mãe tá outro...então...cada um tá 

levando a sua vida, né.... 

(Seu pai está namorando outra ou ela está morando aqui?) 

Não...tá namorando...e a minha também...tá namorando....minha mãe mora sozinha com 

umas amigas...numa vaga lá no José Menino (bairro)..... 

(DAN, a gente está terminando a entrevista de hoje, não é?...e eu quero marcar então um 

outro encontro porque já venceu nosso tempo, está bom?...eu vou fazer só mais uma 

pergunta para você...eu notei muitas crianças brincando...nas duas vezes que eu já vim 

aqui...aí nesse beco, não é?...não sei se estão de férias...porque há muitas crianças ali 

brincando...) 

Tem... 
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(Você brincava antes com esse pessoal?) 

Brinco...ainda... 

(Ainda brinca..) 

Brinco ainda...sempre brinquei..com essas crianças...daqui.... 

(Você continua brincando o mesmo tempo...ou brinca menos, agora?) 

Brinco menos agora, né...ontem mesmo eu joguei queimada com as crianças aí...até...a 

minha tia que mora aqui em cima...ela tem cinco filhos...não sei se você viu ela lá fora...uma 

morena... 

(Ela também estava jogando?) 

É...ela também tava jogando junto comigo...e mais uma vizinha minha...que tem dezoito 

anos...e tem uma filha de dois anos...também tava jogando.....mas agora é diferente...agora 

eu não tenho muito tempo.... 

(Há quanto tempo você mora aqui?) 

Eu moro aqui...vai fazer....cinco anos... 

(Bom...então...eu agradeço pelo encontro de hoje...a gente vai marcar uma outra data...está 

bem? ) 

Ta bom... 

 

 Quando encerrei a entrevista, DAN perguntou-me para que era a pesquisa. Mais uma 

vez dei-lhe as explicações. Ela disse que estava até suada de tanto nervoso que passara ao ser 

entrevistada. Mostrou-me a almofada úmida pelo suor. Combinamos novo encontro e saímos 

passando pela sala. Estavam ali sentados nos sofás, além do pai de DAN, mais dois senhores 

e um deles segurava o bebê. O pai de DAN apresentou-os como seu pai e um outro parente 

dizendo que acabavam de chegar de Registro. O avô de DAN segurava o bebê no colo. O pai 

de DAN perguntou-me como foi a entrevista; respondi-lhe que tudo correra bem. Ele me 

agradeceu, parecendo orgulhoso de minha presença, perante os visitantes.  

 

 

Segundo encontro com DAN    

Chovia quando voltei à casa de DAN, após quatro dias. Nessa tarde, não havia 

crianças brincando no beco e os cães estavam dentro da casinha de papelão. Chamei por 

DAN, batendo na porta. Um menino, também com muitas argolas na orelha, veio atender. 

Pela porta aberta vi o pai de DAN, adormecido no sofá. A televisão estava ligada. DAN 

apareceu com o bebê no colo, após o menino ter ido chamá-la. Disse que tinha esquecido do 

encontro, que limpara o quarto e que adormecera. Perguntei-lhe se ela preferia que eu 

voltasse num outro dia. Ela convidou-me a entrar e falou que poderia fazer a entrevista 
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naquele dia mesmo. Levou-me para seu quarto que, nesse dia, estava bem mais desarrumado. 

Sentamo-nos na cama e DAN falou se eu poderia fazer perguntas ao invés dela falar. 

 

Registro do material gravado:  

(Segundo encontro com a DAN...estamos aqui sentadas na cama está o bebê também (o bebê 

balbucia)..ela falou que tinha limpado aqui...e que agora tinha cochilado um pouco...você 

também falou que preferia que eu perguntasse, não é?...você acha mais fácil assim?) 

É...melhor... 

(DAN quando eu cheguei, você falou que tinha limpado aqui...quem que faz o serviço da 

casa?) 

É meu pai...só que meu quarto quem limpa sou eu.... 

(Então...mas mudou alguma coisa depois que você engravidou...e depois de ter tido o bebê?) 

Mudou...só que...meu pai fazia muita coisa....mas antigamente...antes de eu 

engravidar...quem limpava era eu...aí depois que eu tive...quem começou a fazer as coisas...é 

meu pai...agora...porque.... 

(Porque..) 

Ah...num sei...acho que ele acostumô (sorri)... 

(Agora você faz outras coisas ou você faz menos coisas?) 

Agora eu faço menos coisas...só lavo as roupas dele (bebê)..algumas do meu pai...e eu limpo 

e passo...só.....de vez em quando, eu limpo a sala...faço arroz..... 

(Quem faz a comida?) 

Meu pai..... 

(Assim...antes de você engravidar...a sua roupa quem lavava?)  

Meu pai também...(o bebê resmunga)  

(Então gora você faz o serviço de lavar roupa do bebê?) 

É... 

(E passar...também..) 

Também... 

(Mudou o seu dia a dia, das coisas que você fazia...além de cuidar do bebê?...como era 

antes?) 

Acho que nada.... 

(Não?.. (pausa para virar o lado da fita)...você estava falando então...assim...que não mudou 

nada...) 

É...num mudou nada..... 

(Era igual?...é igual como era antes?) 
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É...só mudou que...eu tenho que cuidar mais dele, né...eu cuidava mais de mim...agora eu 

cuido mais dele.... 

(Por quê que antes você cuidava mais de você e agora você cuida menos?) 

Ah...num sei.....eu...eu me arrumava...me preocupava mais comigo...e agora não...(o bebê 

continua resmungando)...só preocupo com ele...... 

(Você se cuidava mais?) 

É... 

(O quê que você fazia antes que era diferente de agora?) 

Eu fazia unha...é...separava minhas roupas novas...na gaveta...e as velhas na outra gaveta... 

agora não...agora não dá...porque não dá mais tempo.... 

(Não dá mais tempo..) 

Não...ele não dorme à tarde...só à noite... 

(À noite ele dorme bem?) 

Agora sim ..mas no começo....... 

(Você sente (..)?) 

É...assim...quer colo... 

(No colo ele pára?...e você dá colo...ou não?) 

Quando ele chora muito...aí eu pego ele..........(o bebê reclama).... deixa eu dá mamá... 

(DAN põe o bebê para mamar......ele mama bem?) 

Mama................(o bebê silencia) 

(Você era mais vaidosa?...ou é mais vaidosa agora?) 

Ah...eu acho que.. tá a mesma coisa...eu acho que é a mesma coisa............. 

(O seu corpo modificou?) 

Não...só tô um pouquinho mais forte... 

(Você se acha mais bonita agora...ou antes?) 

Agora... 

(Agora...o quê que você acha mais bonita agora?) 

Ah...acho tudo.....eu era...mais magra....antigamente eu era mais magra....agora eu engordei... 

ficou melhor.....tinha preconceito de ser magra (sorri)............ 

(Tinha?) 

(sorri).............................. 

(Eu vejo o bebê bem diferente de você, não é?...ele é bem mais claro que você, não é?) 

É que...o pai dele era loiro do olho verde.... 

(Ah...é?) 

Era branco..................... 

(Você não tem mais notícias dele DAN?) 
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Oi?... 

(Não tem mais notícias dele?) 

Tchu tchu (negando)..não...ele falou que ia vir...ó...no dia vinte e cinco de....novembro...ou 

de outubro...uma coisa assim...e não veio..... 

(O bebê nasceu quando?) 

Dia sete de outubro... 

(Sete de outubro...e o bebê não foi registrado ainda?)  

Ainda não...mas eu vou registrar ele...no meu nome... 

(Só no seu nome?........e você fica esperando que o pai do bebê venha?) 

Não... 

(Você não tem essa esperança?) 

Tchu tchu (negando)... 

(Você gostaria que ele viesse visitar o bebê?) 

Não... 

(Por que não?) 

É...porque eu num gosto mais dele.... 

(Você deixou de gostar?...desde quando você acha que deixou de gostar dele?) 

Desde quando...ele foi pra casa dele...pra casa da mãe dele...em Registro... 

(E como ele mandou essa notícia...que talvez ele viesse aqui no dia vinte e cinco de outubro 

ou novembro?) 

Quando minha mãe ligou...do hospital.....aí ele falou que....... 

(Ela deu a notícia que você teve o bebê?) 

É... 

(Naquela primeira vez que eu vim aqui...que estava marcando a nossa entrevista...seu pai 

falou que talvez fosse falar com um advogado..)  

É... 

(O quê que é isso?...como é que ia fazer?) 

É...pra ele dar pensão, né....que eu não posso sustentar sozinha.... 

(Você já trabalhou alguma vez?) 

Uma vez...só ...numa gráfica...foi aonde que eu conheci ele... 

(Foi?...quanto tempo você trabalhou?) 

Um mês só... 

(Com que idade?) 

Treze... 

(E você pretende continuar estudando?...pretende?) 

Pretendo...continuar o ano que vem.....num vou parar não... 
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(Em que período você pretende?) 

À noite... 

(E aí com quem vai ficar o bebê?) 

Aí..ou..com a minha mãe...ou com a minha vó, né (o bebê balbucia)...  

(Ela mora aqui perto?) 

Oi? 

(Ela mora aqui perto?) 

A minha vó mora na Afonso Pena (avenida)..e a minha mãe mora no José Menino (bairro) ... 

(Do José Menino, você já tinha falado...que sua mãe morava longe daqui, não é? ) 

É... 

(E a avó é por parte de mãe ou parte de pai?) 

Por parte de pai... 

(E...é perto...é na Afonso Pena, aqui perto...ou não?) 

É...aqui pertinho... 

(É...aqui perto?...quantas quadras?) 

Hum.....tem...passa...não....pega aqui assim...segue aqui nesse jardim reto...no final dessa... 

Jardim (referência à rua Silva Jardim)...tem a Afonso Pena... 

(Daqui até lá são o quê?...umas dez quadras?) 

Mais... 

(Mais...não é?) 

É.....bem mais de dez quadras....... 

(E você pretende deixar o bebê lá, junto com ela?) 

Não...ela vem pra cá (sorri)... 

(Ah...ela viria para cá?) 

É... 

(Ela vem sempre aqui?) 

Vem...naquele dia da entrevista...ela tava aqui... 

(Ah...eu não a vi...) 

Ela tava lá pro quintal.............. 

(Fale mais sobre o pai do bebê  DAN...como é que ele era?...o jeito dele...) 

Ah...ele era legal....só era muito sonso....ele fingia ser o que...não era... 

(O quê que ele fingia ser?) 

É...ele fingia ser legal...assim...como se diz...ele falava palavra difícil...queria...mostrar que 

ele era inteligente...que ele era o melhor.... 

(Na época ele tinha estudado?...ele estudava?) 

Ele estudava no primeiro colegial... 
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(Que palavra difícil que ele falava?) 

Ah...um monte... 

(Você lembra de alguma?) 

Num lembro.....conversando assim...ele falava...... 

(E ele trabalhava na gráfica...há mais tempo que você?) 

Trabalhava...dois meses a mais que eu... 

(Ele tinha vindo de outro lugar, não é?) 

É...ele veio de...Registro...................... 

(E o quê que seu pai achava dele...quando era seu namorado e morava aqui?) 

Ah...meu pai gostava dele... 

(E sua mãe?) 

Minha mãe já não...minha mãe me alertava...ela falava assim...ela falava que ele não 

prestava ...que ela não conhecia ele direito...ela falou pra eu tomar cuidado.... 

(E você o que achava?) 

Ah...eu num acreditava...no que ela falava......eu num acreditava porque...se eu não conhecia 

ele...ela também não conhecia, né.....mas tudo que ela me falou era verdade........... 

(Você só tinha namorado um antes dele, não é?) 

É....com doze anos... 

(E depois dele...você já gostou de mais alguém?...está gostando de alguém?) 

Ah...agora no momento não...mas...depois dele eu...gostei...sim...de um menino... 

(Na gravidez?) 

Isso... 

(E chegou a namorar?) 

Namorei (sorri)..... 

(O que aconteceu?) 

Ah...foi um namoro assim de....assim...sabe ..sem relações...assim...só lá na escola... 

(Foi bom?) 

É...foi melhor (sorri)... 

(E por que terminou (.)?) 

Han?... 

(E por que terminou?...como terminou?) 

Ah...terminou por terminar...num sei...num vi mais ele...eu parei de....... 

(Quem que não quis mais?) 

Eu... 

(Você namorou de que mês a que mês...na gravidez?) 

De...cinco...a...sete... 
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(Dois meses?) 

Dois meses.... 

(E ele tinha que idade?) 

Vinte... 

(Ele é lá do colégio?) 

É... 

(E o que ele achava de você estar grávida?) 

Ah...ele falava que (sorri)..o pai do neném devia vir pra registrar, né....que não era certo o 

que ele fez...só isso...e ele me achou muito nova...pra ter engravidado........ 

(DAN, lá na escola...como é que foi estar grávida...na escola...perante os professores...os 

colegas...como que foi essa notícia lá?) 

Ah...lá...eu já...entrei grávida, né...eu...que eu comecei na metade do ano...agora... 

(Você começou na metade do ano?) 

É...as professoras achavam incrível, né...pela minha idade...elas falaram que eu era louca... 

minhas colegas também não acreditaram, né...aí depois...todo mundo se acostumou...até o 

diretor...da escola...se acostumou............. 

(Você pegou então...agosto e setembro...) 

Isso...agosto, setembro e...começo de outubro... 

(Aí você acabou perdendo o ano, não é?) 

Isso... 

(E no primeiro semestre...você não freqüentou nenhum colégio?) 

Não... 

(Foi quando você engravidou?) 

Foi... 

(Começo desse ano, não é?...no começo desse ano que está terminando?) 

É... 

(No final do ano passado...no ano passado...você estava no colégio?) 

Tava... 

(Estava em que série?) 

Sexta... 

(Estava na sexta...você repetiu a sexta?) 

Repeti... 

(Você gostava do colégio...ou não?) 

Gostava... 

(Gostava?...por que você parou...no começo deste ano...agora?) 

Eu parei porque eu tava grávida... 
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(Por causa da gravidez.....mas é porque você achou.....se sentia mal?...você achou que tinha 

vergonha?) 

É...fiquei com vergonha... 

(No colégio outra menina tinha ficado já grávida...que você conhecesse?) 

Ficou e saiu... 

(Ficou e saiu.....saiu por que?...você sabe?) 

Porque...ela...num se sentia bem... 

(Não se sentia bem?...porque se sentia mal fisicamente ou porque se envergonhava?...por 

que?) 

Acho que...ela tinha vergonha, né...num sei...ela nunca comentou comigo..... 

(DAN tira o bebê do colo...ele está se espreguiçando agora na cama.......você..com relação à 

escola.....você gosta de escola...ou não?) 

Gosto...é legal... 

(O que é legal na escola?) 

Os professores...os alunos.... 

(Seus irmãos estão estudando?) 

Estuda... 

(Todos os três?) 

Os dois...o menor de seis...vai entrar ano vem... 

(O ano que vem...você pretende fazer matrícula no ano que vem?) 

Vou fazer esse ano... 

(Esse ano ainda?...nós estamos no dia dezesseis de dezembro...você pretende ainda fazer esse 

ano?) 

Esse ano que...a...que...é.... 

(Ainda neste ano?) 

Não...vou fazer a rematrícula esse ano, pra estudar o ano que vem...já não dá mais tempo... 

(Esse ano, dá tempo de fazer a rematrícula?) 

Dá......... 

(E quem faz?...você...seu pai?) 

Meu pai....... 

(DAN...no começo desse ano aconteceram...várias coisas, não é?.....assim...quando você 

ficou grávida...seus pais já estavam separados?) 

Já... 

(Eles tinham acabado de se separar?) 

Não....tinha acho que...um mês...ou dois... 

(Era a primeira vez que eles se separavam...ou já tinham se separado antes?) 
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Já tinham separado antes... 

(Quando foi a primeira vez?) 

Foi...em agosto do...ano passado... 

(Foi a primeira vez?) 

É... 

(Não tinham se separado antes?) 

Não... 

(Quando você era pequena..) 

Não...quando eu era pequena...não.....só...o ano passado...só.... 

(No ano passado...em agosto...você estava com que idade?) 

Eu tava com treze....... 

(E chegaram a ficar quanto tempo separados?) 

Um mês... 

(Naquela época, você também ficou com o pai?) 

Não...fiquei com a minha mãe... 

(Onde?) 

Aqui... 

(Seu pai que saiu?) 

Foi... 

(E depois eles voltaram?) 

É.....eles voltaram...aí no final do ano...eles separaram de novo... 

(E aí quem saiu foi ela?) 

Aí quem saiu foi ela... 

(E como está isso para você?) 

......... 

(Com quem você se dá melhor?...é com o pai...ou com a mãe?) 

No momento..com os dois, né...mas eu me dô mais com a minha mãe... 

(Com a sua mãe, não é...) 

É... 

(Como você se dá com ela?...como é que é?) 

Ah ..tudo o que acontece comigo, eu conto pra ela...o que acontece com ela...ela conta pra 

mim....tudo...eu não escondo nada dela.....a gente conversa assim...normal...eu esqueço que 

ela é minha mãe...é...eu não escondo nada dela... 

(Sempre foi assim?...ou é agora?) 

Não...depois que...eu comecei a namorar...que foi mudando....mas não era assim...eu num 

contava antes...eu achava que minha mãe ia brigar......... 
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(Não foi também em agosto do ano passado?) 

O quê?... 

(Ela estava namorando, não é?) 

Do ano passado....já...não...num foi agosto...acho que foi em julho....foi julho... 

(Quando ele veio?...como chama o pai do bebê?) 

J.... 

(Quando o J. veio morar aqui...a sua mãe...estava com seu pai aqui...ou não?) 

Tava... 

(Ainda não tinham separado?) 

Não...ainda não... 

(Depois que separou e voltaram a primeira vez...ficou a sua mãe...e o J. continuou morando 

aqui?) 

.... Foi...não....ele...ele ficou...eu não tava namorando com ele ainda.... 

(Não?) 

Não...agora...quando meu pai ficou...ele tava aqui............... 

(Entendi...e com o pai como é que você se dava?) 

Ah...a gente brigava muito...discutia....discutia muito, né...eu num conto nada pra ele... 

(E ele?) 

Também não (sorri)....me dou um pouco assim...tá melhorando, né... 

(E com seus avós?) 

Ah..com meus avós me dou bem... 

(E os seus irmãos?...se dão bem?) 

Ah....ele...meus irmão é folgado, né (sorri) .............................. 

(DAN  e nesse final de semana...você falou que ia sair...como é que foi?) 

Eu sai...eu fui pra Graffite (danceteria)...ele (bebê) ficou com uma amiga minha, aqui em 

casa...e...eu fui...onze horas...cheguei seis da manhã... 

(Graffite é uma discoteca?) 

É...tem pagode... 

(Ah ..) 

Tem grupo de pagode....vai eu e uma amiga...só que nós conhecemos um monte de gente 

lá...ficamos tudo em turma...... 

(Foi a primeira vez que você saiu desde que o L. nasceu?) 

Foi...primeira vez... 

(E o quê que você achou?) 

Ah...foi legal...apesar de que eu fico preocupada com ele, né....mas...foi legal....... 

(Quem foi a amiga que ficou com ele?) 
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Quem ficou com ele foi...a G...uma moreninha...ela foi me visitar lá no hospital...... 

(E ela não quis ir para a discoteca?) 

Ela num sai de casa....porque ela num quer, né...porque se ela quisesse, ela saía....... 

(Você falou que talvez deixasse o bebê com a sua mãe DAN...você tinha me falado isso?) 

Foi...mas daí minha mãe teve que ir trabalhar... 

(Teve que trabalhar..) 

Aí num teve como...ela ficar com ele... 

(Foi fácil ir?...ou alguém falou que você não devia ir?...ou alguém criticou...alguém criou 

problema....você teve que (.) para ir?...ou não?) 

Pra ir pra onde... 

(Para sair..) 

Não.... 

(Não houve problemas?) 

Não...só...porque cheguei seis horas da manhã...aí falaram que eu num....disse que eu num 

ia...sair mais (sorri)... 

(Quem falou?) 

A minha mãe que falou... 

(Aí...como ela soube que você chegou às seis horas da manhã?) 

Meu pai falou... 

(Ah ..seu pai?) 

É... 

(E ele não brigou?) 

Hum...brigou..(sorri)  

(Como é que foi?) 

(Sorri)..Ele falou assim...que eu cheguei muito tarde...que eu tinha que vir às duas da 

manhã... sendo que eu saí onze horas da noite.....só que é isso aí...eu escutei mas...eu nem 

liguei...eu vou voltar quinta-feira...mas meu pai vai junto...porque meu pai gosta muito 

de...pagode...e... tem uns cara que foram tocar, né...o A.M...que é um conjunto 

pagodista...como meu pai é pagodista...ele pegaram...chamaram meu pai pra ir lá...na quinta-

feira...o neném vai ficar com a minha amiga Sh...e ela tem uma filhinha...e tem leite no 

peito...então...ela vai ficar sempre em casa..... 

(Por que? ..você pretende que ele mame (.)?) 

É...dizem que num tem problema, né... (..) 

(E..com essa G....como ele ficou?) 

Ele deu um pouquinho de trabalho...porque ele sentiu falta do leite do peito... 

(Você deixou mamadeira?) 
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Deixei...deixei leite...deixei tudo...mas ele sentiu falta do peito... 

(Você deixou o seu leite?) 

Não...deixei leite, né...com creme de arroz.....ele tomou...mas ele sentiu falta...mesmo ele 

tando com a barriga cheia,  ele quer mamar no peito... 

(Ele não quer ficar...(o bebê resmunga)) 

Não............................ 

(Bom...a gente vai terminando o nosso segundo encontro...obrigada por hoje...vamos marcar 

outra entrevista para um outro dia...está bem?) 

Tá bom... 

 

 Passando pela sala na  saída, encontrei o pai de DAN, sentando-se no sofá, ainda 

sonolento. Pareceu-me que ele ficou um pouco constrangido com minha presença. O menino 

que abrira a porta, que DAN disse ser seu irmão, estava sentado num banquinho, desenhando 

com muitos lápis de cor, sobre uma pequena mesa. Combinei com DAN um novo encontro 

para dali a três dias.  

 

 

Terceiro encontro com DAN  

 Quando bati na porta de madeira da casa de DAN, que estava entreaberta, um 

menino apareceu na janela do andar de cima, olhou-me e disse: "ih...fudeu", desaparecendo 

em seguida. Não entendi o porquê dessa expressão e continuei batendo, mas ninguém 

aparecia, talvez  porque não me escutassem já que o volume da televisão estava muito alto. 

Chamei então pelo nome de DAN e ela veio com o bebê no colo,  atender-me, dizendo: 

"ah...é a entrevista", não parecendo lembrar-se do nosso encontro. Passei pela sala, onde 

estavam os três irmãos de DAN e seu pai, todos recostados nos sofás, assistindo televisão. O 

pai de DAN, ao cumprimentar-me gentilmente, indicou que eu entrasse e que não reparasse a 

bagunça, dizendo "sabe como é ...quarto de adolescente ...". DAN entregou o bebê para a 

irmã que estava sentada no sofá e conduziu-me ao quarto enquanto fazia alguns comentários. 

Ao entrar, falou que ela arrumava e desarrumava o quarto. Também disse que sua mãe, 

naquela tarde estava ali, e que estava tomando banho. Perguntei-lhe se o andar de cima 

também pertencia à casa e ela disse que sim, que tudo era uma casa só, mas quem morava 

em cima era sua tia. Sentamo-nos na cama que estava desarrumada, assim como todo o 

quarto. Retomei as instruções e iniciamos a gravação. Durante a entrevista, a mãe de DAN, 

uma moça alta com longos cabelos loiros, entrou no quarto e, olhando-se no espelho sobre a 

cômoda começou a desembaraçar o cabelo recém lavado. Eu a cumprimentei, apresentei-me 

e rapidamente falei o que eu estava fazendo ali. A moça, no entanto, não pareceu  satisfeita 
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com essas explicações e perguntou-me, de forma hostil, para que era aquela entrevista. Eu 

desliguei o gravador, pensando que assim ela ficaria menos ameaçada com a situação e 

expliquei-lhe com mais calma, os objetivos da pesquisa e  que já tínhamos tido dois 

encontros anteriores. DAN também deu algumas explicações. Enquanto eu falava que a 

pesquisa era feita sobre a vida de adolescentes que tiveram bebês, a mãe de DAN falou, de 

forma um pouco irônica, que "a vida é ruim, né?". A irmã de DAN entrou no quarto, com o 

bebê no colo, e a mãe de DAN falou em tom de ordem, que DAN segurasse o bebê e desse 

de mamar, porque ele estava resmungando. DAN pôs o bebê no peito; sua mãe e sua irmã 

saíram do quarto. Tornei a ligar o gravador, enquanto escutava a mãe de DAN falar, com voz 

forte e um pouco irritada, com o ex-marido e com os filhos. Percebi que ela não gostara da 

minha presença na casa. 

 

Registro do material gravado:  

(É o terceiro e último encontro com a DAN...eu retomei com ela as instruções da entrevista...  

falando para ela que qualquer coisa que ela me fale me interessa...e ela começou me 

falando... que tinha uma amiga que estava grávida...conte para mim DAN...como é que foi?) 

Não...ela...foi no Silvério Fontes (hospital)..falaram que ela num podia fazer o teste...não 

podia fazer o teste lá...aí ela foi encaminhada pra Policlínica, né...só que ela só vai pegar o 

resultado dia vinte e nove...e...hoje...ela comprou o teste de farmácia...elas dizem 

que...sempre dá errado, né...e fez...e deu positivo...e ela veio me falar hoje.....a V...que a 

primeira vez que ela engravidou...ela tirou...porque.... 

(Ela falou que tinha tirado?) 

É...fez uns...três meses atrás ela tirou...entendeu...porque a mãe ficou falando...falando que ia 

mandar ela embora de casa...por causa da gravidez...aí ela se injuriou e tirou... 

(Como que ela tirou?) 

Ela tomou...Citotec (remédio com efeito abortivo)....... 

(Só tomou?) 

Só tomou...não...e aplicou também.....tirou...mas...por causa da mãe dela...a mãe dela falou 

muito.... 

(E ela se colocou o Citotec sozinha?) 

Sozinha... 

(Ela sabia como colocar?) 

Sabia... 

(Quem será que ensinou para ela?) 

É que..as amigas..ali..dessa redondeza..sabe..todas elas engravidam..então elas 

tiram..sabe..então como ela conhece, né ..ela ficou sabendo....da...do remédio... 
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(Elas tiram como DAN ?) 

Como assim?... 

(O quê que elas usam para conseguir tirar?) 

Elas usam remédio... 

(Qual?) 

Citotec... 

(E como que elas conseguem comprar o Citotec?) 

Ah...eu num sei...porque é caro, né...eu não sei....eu acho que é o pai do neném que compra, 

né (sorri)...num sei...eu acho assim, num sei... 

(Aqui por perto tem farmácia que vende Citotec?) 

Lá na Conselheiro (avenida)... 

(Porque às vezes é difícil comprar sem a receita....(...)......entrou o irmão da DAN no 

quarto...) 

(Sorri) (.)..Já sai ... (ouvem-se vozes) 

(Veio trazer o quê?) 

Veio trazer a fralda descartável do neném ... 

(Ah ..ele sabia  que está (..)?) 

O neném... 

(Aquela é sua irmã? ...ela tem que idade?) 

Nove... 

(E ela ajuda também a cuidar do bebê?) 

Ajuda...ela cuida direitinho dele... 

(Eu queria que você...se você não se importasse...voltasse um pouquinho naquele assunto da 

sua amiga...ela tem que idade?) 

Ela tem quinze...também... 

(Faz pouco tempo...ela usou o Citotec...e abortou...quanto tempo faz mais ou menos?) 

Uns três meses...e aí ela tornou a engravidar...mas ela não vai tirar...ela vai lutar contra a 

mãe... 

(Ela quer?) 

Ela quer... 

(Ela é sua amiga?) 

É...ela é minha amiga... 

(Ela costuma vir aqui?) 

Ela tava aqui hoje... 

(Antes de ela ficar grávida agora de novo...ela costumava vir aqui?) 

Costumava, né...ela vem sempre... 
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(Naquela primeira vez que ela ficou grávida...você também já estava grávida?) 

Tava...tava de oito meses... 

(É comum as meninas ficarem grávidas por aqui...DAN ?) 

Por aqui...é...é muito comum...só que mesmo assim...as pessoas...se admir...admiram, né...a 

idade... 

(O quê que você acha disso...porque é comum...mas as pessoas se admiram, não é?...o que 

você acha disso?...quando adolescentes ficam grávidas por aqui?) 

Eu acho que...eu..no lugar delas...eu também me admirava, né...pela idade...elas ficam 

pensando...que eu não tenho responsabilidade, né...que eu sou muito nova... 

(No lugar delas quem?) 

Das pessoas que admiram... 

(Das pessoas mais velhas?) 

É...mais velhas... 

(Quem você acha que se choca mais...homens ou mulheres?) 

Olha...eu acho que é os homens... 

(Os homens?) 

Os homens... 

(E essas moças que você conhece...que engravidaram...no geral elas engravidam dos rapazes 

da mesma idade...ou dos rapazes mais velhos?) 

Uns...três...dois anos mais velhos...nunca muito...velho... 

(Você conhece  várias...porque tem uma entrevista que eu perguntei para você se na escola 

tinha tido...você falou que tinha tido uma...que até saiu, não é?...que não era uma coisa tão 

comum na escola...mas agora hoje...você está falando que aqui é pelo bairro que você 

conhece muitas que estão?) 

Que estão grávidas...ou que já tiveram? 

(Por aí...que estão grávidas.. ) 

Que estão grávidas...é...essa que vem aqui em casa...a V. que eu acabei de falar...deixa eu 

ver...mais uma lá da Campos Melo (rua)..deixa eu ver quem mais......uma amiga aqui do lado 

...que já tem um filho...ela vai tirar... 

(Ela está de quanto tempo?) 

Ela tá de um mês... 

(E ela tem que idade?) 

Tem dezoito...só que ela já tem uma filha de três anos...e a mãe dela nem sabe disso... 

(Ela mora com mãe?) 

Mora com a mãe...o pai dela...faleceu.... 

(Então...ela tira também como?...esse bebê...você acha ...) 
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É..com remédio...também... 

(Então assim...no seu ponto de vista...não é tão difícil conseguir o Citotec por aqui?) 

Por aqui é difícil...eu não sei como elas conseguem...eu não sei como...eu num sei...porque 

eu nunca tive na minha vida...foi a primeira vez que eu engravidei e...dexei...só no começo 

que eu tentei tirar...mas com um chá.... 

(Chá de canela...) 

É... 

(Essas suas colegas...elas já tinham ficado grávidas...tirado...ou não...elas acabam tendo uma 

vida sexual...mas elas não usam método para não engravidar?) 

Usam...elas usam (ouvem-se vozes e choro do bebê)..só que de vez em quando, elas...elas 

num querem usar...num sei se elas querem engravidar...num sei...eu não entendo a 

delas...entendeu ...eu num sei...eu não converso muito sobre isso....com elas (ouve-se o bebê 

resmungar)...  

(Esses assuntos...quando você fica grávida...menstruação...como se evita...como é que você 

ficou sabendo..com que idade?...como foi?) 

Foi.....(uma moça entra no quarto) 

(Oi ..tudo bem?...boa tarde) 

Oi...  

(Oi...prazer...eu sou a Nancy...lá do hospital onde a DAN teve o bebê...) 

...........Deixa eu ver...o quê que você falou...eu até já esqueci.... 

(Esses assuntos, não é?...ah...por exemplo...métodos contraceptivos....como é que você ficou 

conhecendo sobre eles?) 

Ah...acho que foi por...conversas...que eu escutava.... 

(De quem?) 

De amigas mesmo (sorri)... 

(A partir de que idade você começou a conversar?) 

Com uns...treze....treze...quatorze....treze... 

(Que método contraceptivo vocês mais conhecem...mais falam?)  

(A moça pergunta:) Por que essa entrevista?... 

(Esta entrevista...esta entrevista...bom...eu vou ter que interromper um pouquinho a gravação 

............(retorno da gravação) eu acabei de dar algumas explicações para a mãe da DAN que 

não me conhecia...sobre o objetivo da pesquisa...que ela acabou de chegar no quarto...e 

também entrou no quarto...a irmã da DAN, com o bebê no colo...) 

Qual foi a pergunta...agora?... 

(Sim...você falou...que acabou até ouvindo por conversas isso, não é?...de..........houve mais 

uma interrupção da entrevista porque a mãe da DAN estava se despedindo...porque ela 
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estava saindo para trabalhar...e indicou para ela que pegasse a criança...porque a criança 

estava reclamando...a criança foi para o colo da DAN que a colocou no seio.......podemos 

continuar? ...agora estamos de novo nós duas com o bebê, não é?) 

É.... 

(A gente estava falando o seguinte....você falou que esses assuntos...por exemplo...métodos 

contraceptivos...gravidez ..como se evita...como não se evita...você começou a ouvir por 

conversas...foi com colegas, não é?...não foi na casa?) 

Não..com colegas... 

(Nem na escola?) 

Não...na escola também...tinha colegas minhas que conversavam sobre isso... 

(E professoras...dando aulas...explicando...) 

Não...professoras...nunca... 

(Nunca?) 

Nunca... 

(Nem na aula de ciências?) 

Nunca... 

(Esse barulho que a gente ouve na gravação é o bebê chupando o seio.......e em casa?) 

Em casa...quem comentava mais era a minha mãe...que ela sabia do meu relacionamento 

com meu namorado, né...então ela me indicava pra eu ir no médico...pegar 

anticoncepcional...pra ele usar camisinha...entendeu... 

(Mas isto a partir do momento que ele veio morar aqui...mas antes disso ela falava com 

você?) 

Falava também...ela me alertava...entendeu...ela me explicava tudo o que era certo e o que 

era errado... 

(O que era certo?) 

O que era certo (sorri)...é usar...camisinha....que eu acho que é bem melhor do que 

anticoncepcional...e...tomar cuidado com quem eu...que eu saio...que eu saio...que ela...que 

ela fala que quem vê cara num vê Aids, né....então...ela falou pra mim 

prevenir...gravidez....tudo isso...mas eu num tava namorando ainda........ 

(Bom...mas você (.)com as amigas...você ouvia mais conversas sobre isso?) 

É...ouvia... 

(Com as colegas...) 

Mas...elas já praticavam, né...o.....como é que eu posso dizer... 

(O sexo?) 

Isso...e elas...comentavam entre elas lá...e eu ficava do lado...só escutando...elas comentavam 

que...não gostavam de usar camisinha...que..odeia anticoncepcional...que elas não se 
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adaptam ...e falou também que...falavam também que...que num consegue...transar com 

camisinha... porque se...sente mal...e..... 

(Continuação do terceiro encontro com a DAN.. ela me fala enquanto eu troco a 

fita...que...ela conhecia um rapaz do C.M...um grupo de pagode?) 

É isso... 

(E aí?) 

Ontem lá no Graffite (danceteria)...e aí que...meu pai já (sorri) conhecia ele...que eles eram 

daqui de Santos...num sei.....você já escutou?... 

(Não conheço esse grupo...) 

Não?...então...eles eram daqui de Santos...meu pai, como toca de noite...conhece todos, 

né...então...eles...meu pai me apresentou pra um...só que foi hoje...porque os outros estavam 

descansando pra ir pro Planeta Xuxa (programa de TV)...e...aí ele me deu telefone da casa 

dele...do celular...pra marcar pra gente ir lá...conhecer os outros...integrantes do grupo... 

porque eu fui pra Graffite...só fiquei duas horas...ele (bebê) ficou na madrinha dele...aqui do 

lado...e num deu trabalho nenhum...dormiu...na hora que eu cheguei, tava dormindo ainda... 

(Desta vez você chegou mais cedo?) 

Cheguei mais cedo (sorri)... 

(Você foi com seu pai?) 

Fui com meu pai...... 

(Você gostou de ir?) 

Gostei...eu adorei...super divertido pra sair, né....legal...... 

(DAN...você estava falando ainda sobre o uso da camisinha...você começou falando...logo 

no início...você achou melhor a camisinha do que a pílula...mas você também depois 

completou.. que as suas colegas...parece que não gostam da camisinha?) 

Isso...elas reclamavam, né..e...elas...engravidam e tiravam...engravidavam e tiravam... 

(Na sua opinião, elas não têm medo de engravidar?) 

Não....acho que não, né... 

(Você também não tinha medo de engravidar?) 

Pra mim...eu num engravidava (sorri)... 

(Então...mas você não tinha medo porque você achava que não iria engravidar, não é?) 

Isso... 

(Mas depois você acabou ficando com medo quando engravidou?) 

É... 

(E agora daqui para frente...você pretende engravidar...quando?) 

Nunca (sorri)... 

(Nunca ...) 
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Nunca...quero um só...desde pequena eu falava que ia ter só um filho...se eu pudesse operar 

agora, eu já operava...entendeu...vou me prevenir de todos os modos... 

(Quais são todos os modos?) 

Camisinha...até anticoncepcional vou tomar.....com camisinha a gente corre o risco...  

(Quais são os modos de prevenir que você conhece?...você citou a camisinha, o 

anticoncepcional...) 

Que eu acho? 

(Quais outros existem...do seu conhecimento?) 

Ah...eu acho que é só esses... 

(Esses dois?...você também citou o "operar"?) 

Isso...operar...só que evita a gravidez...mas não evita a doença, né........ 

(Você já ouviu falar naquele coito interrompido...que é tirar antes...o homem tira o pênis 

antes...da vagina da mulher...antes dele ter a ejaculação....já ouviu falar?) 

Já ouvi falar já... 

(Alguma vez isso foi praticado entre você e seu namorado?) 

Já......várias vezes...é que...só que eu acho que...num é maneira de...prevenir, né...sempre 

assim...há algum acidente...entendeu...esquece........ 

(O bebê adormeceu...) 

Esqueceu...ó...faz de conta...eu tô...vai...transando com ele...e...ele tira pra fora...e aí se ele 

num lavar...entendeu...colocar de novo...engravida... 

(Onde você aprendeu isso?) 

Oi?... 

(Onde você teve essa informação?) 

É..(sorri) ..eu acho assim...eu num aprendi com ninguém...eu acho assim........................ 

(Você falou...uma das coisas é que você não pretende ter mais filhos, não é?...o que você 

pretende para o futuro?) 

Ai... 

(O que você gostaria?) 

Me dê um exemplo... 

(Assim...você fala...eu não pretendo ter filhos...isso é uma coisa...é um projeto, não é?...um 

outro projeto...por exemplo...você pretende fazer o quê na vida?) 

Sobre trabalho...ou o quê... 

(Pode ser sobre trabalho...por exemplo...) 

Ah...eu quero trabalhar...quero (..)..arranjar...um rapaz...que...seje...compreensivo...que num 

queira ter filho (sorri)..que é muito raro, né...e...que goste do meu como se fosse dele... 

entendeu...acho que só isso que importa.... 



 648

(Casar...você falou?) 

É...mas não agora... 

(Você pretende um dia casar-se?) 

É...um dia... 

(Com que idade seria...mais ou menos...mais velha, DAN?) 

Uns...vinte e oito... 

(Vinte e oito?) 

Trinta...por aí... 

(E até lá o quê que você pretenderia fazer?) 

Ah...namorar só...me cuidar...e curtir, né... 

(Como é que é curtir?) 

Sair...se divertir com as amigas...quando ele tiver um pouquinho maior, né...porque eu tenho 

agora...hora pra chegar......eu acho que é...é isso... 

(O bebê tornou a abrir os olhos e continua no peito...sugando....ele sorri um pouco 

também....DAN e profissão?...qual você gostaria de ter?) 

Profissão...eu desde de pequena queria ser veterinária, né...porque eu gosto de 

animais...qualquer um...só que...como não vai ser possível, né... 

(Por que não vai ser possível?) 

Ah...num sei...acho que os estudos demora muito....entendeu...eu...o trabalho que pintar pra 

mim...tá bom...ganhando bem... 

(Como é que é?...os estudos demoram muito?) 

Num sei...que eu acho que pra veterinária...tem que ter bastante estudo, né.....tem que ter 

faculdade...e (sorri)..vai demorar muito.... 

(E você pretende trabalhar antes disso?) 

Pretendo... 

(Quando?) 

Com essa idade mesmo..com quinze anos... 

(Vai voltar a trabalhar?) 

Vô...vô voltar a trabalhar.... 

(Você está procurando, DAN ?) 

Minha mãe trabalha no Z. (nome de bar), no Canal Quatro (referência de local)..então...as 

minhas amigas que estão dormindo aqui...elas foram lá no Z...e arranjaram um emprego pra 

de dia...sendo que só tinha à noite...como experiência elas vão trabalhar de dia...e se der 

certo o moço, o homem lá da batida...eles vão me chamar...pra trabalhar...porque a minha 

mãe já trabalha lá à noite... 

(E onde ficaria o bebê?) 
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Aí...o neném ficaria com a minha mãe, né...porque eu vou trabalhar de dia, né... 

(Aí você levaria lá?) 

Não...ela vinha aqui...cuidava dele...aí ele tomava banho e ia trabalhar...porque eu...eu sê de 

dia e ela de noite........ 

(Assim...ela vem bastante aqui, não é?) 

Vem... 

(Eles...apesar de separados...eles têm um relacionamento desse tipo?) 

Isso...porque eles são amigos... 

(Por que você acha que eles se separaram?) 

Bom...minha mãe dizia que...num gostava mais dele, né...e que num ia dar certo, né...ela 

ficar com ele sendo que...num gostava mais dele...aí ela resolveu separar...  

(Ela já está com outro namorado?) 

Já... 

(Eu já tinha perguntado isso para você, não é?) 

Já... 

(Você o conhece?) 

Conheço...ele vem aqui em casa.....ele fica...ele conversa com meu pai...normal....... 

(Na época da separação foi assim...normal?) 

Não...na época da separação (sorri)..não foi, porque...meu pai...gostava muito dela...e gosta 

ainda...entendeu...e ele num aceitava ela com ninguém...entendeu...pra ele...até hoje...ele 

acha que ela deve ficar aqui dentro de casa...junto com a gente..com ele...entendeu............... 

(Alguma vez ele é violento?..com ela...ou com vocês?) 

Não... 

(Não?) 

Não...só de boca assim... 

(De brigar?) 

Só de brigar...é.......... 

(Você falou que tinha umas amigas dormindo aqui?) 

Isso...elas vieram de Sorocaba...e...vieram por causa do C.M. (conjunto de pagode) (sorri)... 

(Ah é...vieram assistir o show?) 

Não...vieram morar aqui...então...ontem... 

(Não entendi...) 

Elas vieram de lá...porque uma que ela queria...elas queriam descobrir onde o V. do C. M. 

mora  aqui em Santos...porque ele mora aqui em Santos...então...elas vieram na pretensão de 

conhecer eles, né...e...vieram pra morar....uma tem dezesseis e a outra tem vinte e 
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dois..então..minha mãe conheceu elas..no Z...onde a minha mãe trabalha, né..elas foram lá e 

não tinha lugar pra dormir, né...minha mãe trouxe elas pra cá...e elas tão dormindo aqui.. 

(E a sua mãe subloca aqui aluga para elas?) 

Não...elas tão dormindo aqui... 

(Mas vocês nem as conheciam?) 

Não...conhecemos agora, né...mas não muito.... 

(Elas têm família lá em Sorocaba?) 

Têm... 

(Desde de quando elas estão aqui?) 

Tão aqui desde sábado... 

(Elas vão ficar até quando?) 

Até elas  co...receberem o primeiro salário...e arrumar um apartamento... 

(Ah...elas estão trabalhando aqui?) 

Tão... 

(E elas dormem onde?) 

E...elas colocam um colchão aqui e dorme (sorri)... 

(Ah...nesse quarto mesmo...) 

É aqui comigo... 

(E agora elas estão trabalhando?) 

Tão trabalhando...daqui a pouco elas estão por aí......... 

(Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a sua vida...de você ter tido um 

bebê.....o que você falaria para as adolescentes com relação a isso?) 

Como assim? 

(Você acha que foi uma coisa boa...você acha que foi uma coisa não boa?) 

Em partes foi bom ..entendeu ...por ele ter vindo, né...e tra...e trouxe felicidades, né....em 

parte é ruim, que tira um pouco da liberdade...não toda a liberdade...tira um pouco da 

liberdade, né...e quando tem alguém pra cuidar, tudo bem...mas quando num tem...é só 

ela...só a pessoa que teve filho...então é difícil, né.....então.....eu queria pedir..  

(E qual é o seu caso?) 

Oi? 

(Qual é o seu caso?) 

Meu caso é de que tem alguém pra cuidar...e que eu possa sair...entendeu...e eu indico 

que...elas não tenham filho cedo, né....e...eu falo pra todas as minhas amigas...que elas não 

devem ter filho cedo...entendeu...eu num me arrependi......me arrependi...eu fico um pouco... 

arrependida também...é...por causa de ver elas saindo toda hora...todo momento...todo dia e... 
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então....eu fico querendo....mas eu num posso, né...porque agora eu tenho ele...tenho que 

pensar nele, né........ 

(Você foi fazer a rematrícula na escola?) 

Não..meu pai vai segunda-feira............................... 

(Bom..eu acho que a gente está terminando este terceiro encontro..eu queria lhe agradecer 

pela participação..está bom?) 

Tá bom... 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  I 
 

MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO COM ADOLESCENTES GRÁVIDAS 
 

 

1-  IDADES DAS ENTREVISTADAS 
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( ) 12a6m - 12a11m 

( ) 13a - 13a5m 

( ) 13a6m - 13a11m 

( ) 14a - 14a5m 

( ) 14a6m - 14a11m 

( ) 15a - 15a5m 

( ) 15a6m - 15a11m 

( ) 16a -16a5m 

( ) 16a6m -16a11m 

( ) 17a - 17a5m 

( ) 17a6m - 17a11m 

 

 

2 - IDADE QUE ENGRAVIDOU 

 

( ) 12a6m - 12a11m 

( ) 13a -13a5m 

( ) 13a6m - 13a11m 

( ) 14a -14a5m 

( ) 14a6m - 14a11m 

( ) 15a - 15a5m 

( ) 15a6m - 15a11m 

( ) 16a - 16a5m 

( ) 16a6m - 16a11m 

( ) 17 a  - 17a5m 

( ) 17a6m -17a11m 

 

 

3 - NATURALIDADE 

 

( ) Região Sudeste 

( ) Região Nordeste 

( ) Região Centro-Oeste 

 

 

4 - MUDANÇA DE CIDADE ( Migração) 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

5 - PROCURA ESPONTÂNEA 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

6 - ENCAMINHAMENTO 

 

( )  Outros Serviços de Saúde 

( )  Conselhos Tutelares 

( )  Familiares e/ou Colegas 

( )  Escola 
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7 - COM QUEM ESTÁ RESIDINDO 

 

( ) Família Natural e/ou Adotiva ( incluindo ou não o pai do bebê) 

( ) Família do pai do bebê (incluindo-o)  

( ) Somente com o companheiro 

( ) Outros 

 

 

8 - COM QUEM ESTAVA RESIDINDO QUANDO ENGRAVIDOU 

 

( ) Família Natural e/ou Adotiva 

( ) Família do Pai do Bebê 

( ) Somente com o Companheiro 

( ) Outros 

 

 

9 - NÚMERO DE IRMÃOS REFERIDOS 

 

Homens :    0    1    2    3    Mais de 4 

Mulheres :   0   1    2    3    Mais de 4 

 

 

10 - LUGAR NA ORDEM DE NASCIMENTO E/OU INSERÇÃO NA FAMÍLIA 

       (inclui irmãos adotivos) 

 

 

( ) Primeira Filha 

( ) Segunda Filha 

( ) Terceira Filha 

( ) Quarta filha 

( ) Após Quarta Filha 

( ) Filha Mais Velha 

( ) Filha do Meio 

( ) Filha Caçula 

 

 

11 - IDENTIFICA-SE COMO FILHA ADOTIVA? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

12 - TEM IRMÃOS DE OUTRO PAI? 
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( ) Sim ( ) Não 

 

 

13 - REFERE IRMÃOS DE OUTRO RELACIONAMENTO DO PAI? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

14 - IDADE DA MÃE DA ADOLESCENTE NO INÍCIO DESSA GRAVIDEZ  

(pode ser a adotiva ou quem exerce essa função) 

 

 

( ) Menos de 30a 

( ) 30 - 34a 

( ) 35 - 39a 

( ) 40  - 44a 

( ) Mais de 44a 

( ) Não Sabe 

 

 

15 - IDADE DA MÃE DA ADOLESCENTE QUANDO ENGRAVIDOU DESSA FILHA 

       (referência da adolescente) 

 

 

( )  Menos que 18a 

( ) 18a1m - 21a 

( ) 21a1m - 25a 

( ) 25a1m -30a 

( ) Mais que 30a1m 

( )Não Sabe 

 

 

16 - TIPO DE PARTO QUE NASCEU ( referido) 

 

( ) Normal 

( ) Cesária 

( ) Fórcipe 

( ) Não sabe 

 

 

17 - ACHA QUE FOI AMAMENTADA NO SEIO? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não Sabe 
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18 - REFERE QUE PRETENDE AMAMENTAR NO SEIO? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não Sabe 

 

 

19 - RELACIONAMENTO COM A MÃE (referida como, ou quem a substitui)  

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

20 - RELACIONAMENTO COM O PAI ( referido como) 

 

( ) Refere  Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

21 - RELACIONAMENTO COM O PADRASTO ( referido como) 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

22 - RELACIONAMENTO COM AVÓ POR PARTE DE MÃE 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

23 - RELACIONAMENTO COM O AVÔ POR PARTE DE MÃE 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

24 - RELACIONAMENTO COM A AVÓ POR PARTE DE PAI 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos ( ) Refere Somente Aspectos Negativos 
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( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos ( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

 

 

25 - RELACIONAMENTO COM O AVÔ POR PARTE DE PAI 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 

 

 

26 - COM QUEM DA FAMÍLIA REFERE QUE TEM MELHOR REACIONAMENTO 

 

( ) Mãe 

( ) Pai 

( ) Madrasta 

( ) Padrasto 

( ) Irmã (s) 

( ) Irmão (s) 

( ) Tia (s) 

( ) Avó Materna 

( ) Avó Paterna 

( ) Avô Materno 

( ) Avô Paterno 

( ) Outros  

( ) Não Refere 

 

 

27. COM QUEM DA FAMÍLIA REFERE QUE TEM PIOR RELACIONAMENTO 

 

( ) Mãe 

( ) Pai 

( ) Madrasta 

( ) Padrasto 

( ) Irmã (s) 

( ) Irmão (s) 

( ) Tia (s) 

( ) Avó Materna 

( ) Avó Paterna 

( ) Avô Materno 

( ) Avô Paterno 

( ) Outros 

( ) Não refere 

 

 

28 - RELACIONAMENTO COM AMIGOS 

 

( ) Refere Somente Aspectos Positivos 

( ) Refere Somente Aspectos Negativos 

( ) Refere Aspectos Positivos e Negativos 

( ) Não Refere Aspectos Positivos nem Negativos 
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29 - REFERE SEPARAÇÃO DOS PAIS? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

30. TEMPO DE PERMANÊNCIA DO PAI NA CASA 

 

( ) Nenhum 

( ) Menos de 1 Ano 

( ) 1a1m - 5a 

( ) 5a1m - 10a 

( ) 10a1m - 13a 

( ) Mais do que 13a 

 

 

31 - CONVIVE COM A MÃE NA MESMA CASA? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

32 - CONVIVE COM O PAI NA MESMA CASA? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

33. REFERE ALCOOLISMO DO PAI (ou substituto)? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

34 - REFERE ALCOOLISMO DA MÃE ( ou substituta)? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

35 - ESTÁ ESTUDANDO? 

 

( ) sim ( ) Não 

 

 

36 - PAROU DE ESTUDAR NESTA GRAVIDEZ? 

 

( ) Sim ( ) Não 
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37 - ANOS DE ESCOLARIDADE (não inclui o atual) 

 

( ) Menos de 1 ano 

( ) 1a - 3a 

( ) 4a - 7a 

( ) Mais de 7a 

 

 

38 - TRABALHA ATUALMENTE? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

39 - REFERE QUE JÁ TRABALHOU ANTES DA GRAVIDEZ? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

40 - REFERE SAÍDA DO TRABALHO RELACIONADA À GRAVIDEZ? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

41 - REFERE USO DE : 

 

( ) Bebida Alcoólica 

( ) Cigarro 

( ) Maconha 

( ) Cocaína 

( ) Crack 

 

 

42 - REFERE USO ANTERIOR DE : 

 

( ) Bebida Alcoólica 

( ) Cigarro 

( ) Maconha 

( ) Cocaína 

( ) Crack 

 

 

43 - REFERE USO PELO PAI DO BEBÊ : 
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( )  Bebida Alcoólica 

( ) Cigarro 

( ) Maconha 

( ) Cocaína 

( ) Crack 

 

 

44 - JÁ PASSOU POR INSTITUIÇÃO DE CUIDADOS SOCIAIS? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

45 - JÁ HAVIA PASSADO POR CONSULTA DE GO, ANTES DA GRAVIDEZ? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

46 - REFERE USO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO ANTERIORMENTE? 

 

( ) Não 

( ) Camisinha 

( ) Pílula  

( ) Outros 

 

 

47 - IDADE DA MENARCA 

 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

( ) 11 

( ) 12 

( ) 13 

( ) 14 

( ) 15 

 

 

48 - IDADE DA 1a RELAÇÃO SEXUAL 

 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

( ) 11 

( ) 12 

( ) 13 

( ) 14  

( ) 15 

( ) 16 

( ) 17 

 

 

49 -  REFERE SATISFAÇÃO NA RELAÇÃO SEXUAL (atualmente)? 
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( ) Sim 

( ) Não 

( ) Em termos 

 

 

50 - REFERE QUE A GRAVIDEZ É : 

 

( ) Aceita 

( ) Indesejada 

( ) Desejada 

( ) Planejada 

 

 

51 - REFERE QUE QUERIA ENGRAVIDAR? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

52 - REFERE QUE NÃO QUERIA ENGRAVIDAR, NÃO USANDO MÉTODO CONTRACEPTIVO E 

CONHECENDO AS POSSIBILIDADES? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

53 - A GRAVIDEZ É FRUTO DE ABUSO SEXUAL? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

54 - REFERE RELACIONAMENTO ESTÁVEL? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

55 - REFERE ESTAR: 

 

( )  Sem Companheiro 

( ) Namorando 

( ) Noiva 

( ) Casada 

( ) Morando  Junto 

 

 

56 - QUANDO ENGRAVIDOU, IDENTIFICAVA-SE : 
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( ) Sem Namorado 

( ) Numa Relação de Namoro com Menos de 6m 

( ) Numa relação de Namoro de 6m a 1a 

( ) Numa Relação de Namoro de 1a1m a 2a 

( ) Numa Relação de Namoro de mais de 2a 

( ) Numa Relação de Namoro sem 

Referência  Temporal 

( ) Casada ou Morando Junto 

 

 

57 - CONSIDERA O PAI DO BEBÊ PARTICIPATIVO NA GRAVIDEZ? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

58 - IDADE DO PAI DO BEBÊ 

 

( ) 16 -18 

( ) 19 - 20 

( ) 21 -22 

( ) 23 -24 

( ) 25 - 26 

( ) 27 -28 

( ) 29 - 30 

( ) Mais de 30 a 

( ) Não Sabe 

 

 

59 - REFERE QUE O PAI DO BEBÊ TRABALHA? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

60 - REFERE QUE O PAI DO BEBÊ ESTÁ ESTUDANDO? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

61 - REFERE QUE PENSOU NA POSSIBILIDADE DE ABORTO? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

62 - REFERE QUE HOUVE TENTATIVA DE ABORTO? 
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( ) Sim ( ) Não 

 

 

63 - REFERE QUE RECEBEU SUGESTÃO PARA ABORTAR? 

 

( ) Não 

( ) Da Mãe - ou substituta 

( ) Do Pai - ou substituto 

( ) De Irmãs, Primas, Tias ou Avós (fem) 

( ) de Irmãos, Primos, Tios ou Avós (masc) 

( ) Do Pai do Bebê 

( ) De Colegas 

( ) De Outros 

 

 

64 - FEZ USO PARA TENTATIVA DE ABORTO DE : 

 

( )  Ingestão de Chás 

( ) Medicação Via Oral 

( ) Medicação Intra-Muscular 

( ) Medicação Via Vaginal 

( ) Outros 

 

 

65 - A  MANIFESTAÇÃO DA SUSPEITA DA GRAVIDEZ PARTIU DE : 

 

( ) Própria Adolescente 

( ) Mãe - ou substituta 

( ) Pai - ou substituto 

( ) Pai do Bebê 

( ) Irmãs, Primas, Tias, Avós (fem.) 

( ) Irmãos, Primos, Tios, avós (masc.) 

( ) Outros 

 

 

66 - REAÇÃO DA MÃE ( ou substituta) 

 

( ) Aceitação Total 

( ) Aceitação Parcial 

( ) Não Aceitação 

 

 

67 - REAÇÃO DO PAI (ou substituto) 

 

( ) Aceitação Total 

( ) Aceitação Parcial 

( ) Não Aceitação 

 

68 - AMEAÇA DE EXPULSÃO DE CASA 
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( ) Sim ( ) Não 

 

 

69 - HOUVE EXPULSÃO DE CASA? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 

70 - REAÇÃO DO PAI DO BEBÊ 

 

( ) Aceitação Total 

( ) Aceitação Parcial 

( ) Não Aceitação 

 

 

71 - REFERE QUEIXA DE: 

 

( ) Aumento de irritação 

( ) Medos 

( ) Tristeza 

( ) Maior Sensibilidade 

( ) Queixas Físicas 

( ) Mais que uma 

 

72 - REFERE QUE DESEJA TER UM BEBÊ: 

 

( ) Menino 

( ) Menina 

( ) Menino ou Menina 

( ) Não Refere 

 

 

73 - ACHA QUE O BEBÊ SERÁ: 

 

( ) Menino 

( ) Menina 

( ) Não Refere 

( ) Não Sabe    
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APÊNDICE  II 
 

RESULTADOS PERCENTUAIS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 
1. IDADES DAS ENTREVISTADAS: 
 
                       9.76 % 

  8.54 % 
10.98 % 
12.20 % 
20.73 % 
12.20 % 
  9.76 % 
  4.88 % 
  3.66 % 
  1.22 % 
 

  8 RESP. –  
  7 RESP. – 
  9 RESP. –  
10 RESP. – 
17 RESP. – 
10 RESP. – 
  8 RESP. – 
  4 RESP. – 
  3 RESP. – 
  1 RESP. – 

13a 06m – 13a 11m 
14a         – 14a 05m 
14a 06m – 14a 11m 
15a         – 15a 05m 
15a 06m – 15a 11m 
16a         – 16a 05m 
16a 06m – 16a 11m 
17a         – 17a 05m 
17a 06m – 17a 11m 
12a 06m – 12a 11m 

2. IDADE EM QUE ENGRAVIDOU: 
 

  8.54 % 
  6.10 % 
  7.32 % 
10.98 % 
15.85 % 
12.20 % 
19.51 % 
  8.54 % 
  6.10 % 
  4.88 % 
  0.00 % 
 

  7 RESP. –  
  5 RESP. – 
  6 RESP. –  
  9 RESP. – 
13 RESP. – 
10 RESP. – 
16 RESP. – 
  7 RESP. – 
  5 RESP. – 
  4 RESP. – 
   0 RESP. – 

12a 06m – 12a 11m 
13a         – 13a 05m 
13a 06m – 13a 11m 
14a         – 14a 05m 
14a 06m – 14a 11m 
15a         – 15a 05m 
15a 06m – 15a 11m 
16a         – 16a 05m 
16a 06m – 16a 11m 
17a         – 17a 05m 
17a 06m – 17a 11m 

3. NATURALIDADE: 
 

85.37 % 
13.41 % 
  1.22 % 
 

70 RESP. – 
11 RESP. – 
  1 RESP. – 

Região Sudeste 
Região Nordeste 
Região Centro-Oeste 

4. MUDANÇA DE CIDADE (MIGRAÇÃO)? 
 

47.56 % 
52.44 % 
 

39 RESP. – 
43 RESP. – 

Sim 
Não 

5. PROCURA ESPONTÂNEA? 
 

19.51 % 
80.49 % 
 

16 RESP. – 
66 RESP. – 

Sim 
Não 

6. ENCAMINHAMENTO 
43.90 % 
  7.32 % 
28.05 % 
  2.44 % 

36 RESP. – 
  6 RESP. – 
23 RESP. – 
  2 RESP. – 

Outros serviços de saúde 
Conselhos Tutelares 
Familiares e/ou colegas 
Escola 
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7. COM QUEM ESTÁ RESIDINDO? 
 

80.49 % 
 
10.98 % 
  7.32 % 
  1.22 % 
 

66 RESP. – 
   
  9 RESP. – 
  6 RESP. – 
  1 RESP. – 

Família natural e/ou adotiva (incluindo 
ou não o pai do bebê) 
Família do pai do bebê (incluindo-o) 
Somente com o companheiro 
Outros 

8. COM QUEM ESTAVA RESIDINDO QUANDO ENGRAVIDOU? 
 

89.02 % 
  1.22 % 
  7.32 % 
  2.44 % 
 

73 RESP. – 
  1 RESP. – 
  6 RESP. – 
  2 RESP. – 

Família natural e/ou adotiva 
Família do pai do bebê (incluindo-o) 
Somente com o companheiro 
Outros  

9. NÚMERO DE IRMÃOS REFERIDOS: 
 

10.98 % 
35.37 % 
19.51 % 
17.07 % 
  2.44 % 
  1.22 % 
  6.10 % 
31.71 % 
31.71 % 
12.20 % 
  3.66 % 
  0.00 % 
 

  9 RESP. –  
29 RESP. – 
16 RESP. –  
14 RESP. – 
  2 RESP. – 
  1 RESP. – 
  5 RESP. – 
26 RESP. – 
26 RESP. – 
10 RESP. – 
  3 RESP. –  
  0 RESP. – 

Homens  0 
Homens  1 
Homens  2 
Homens  3 
Homens  4 
Homens mais de 4 
Mulheres 0 
Mulheres 1 
Mulheres 2 
Mulheres 3 
Mulheres 4 
Mulheres mais de 4 

10. LUGAR NA ORDEM DE NASCIMENTO E/OU INSERÇÃO NA FAMÍLIA: 
 

37.80 % 
25.61 % 
15.85 % 
  9.76 % 
  8.54 % 
  1.22 % 
  3.66 % 
  1.22 % 
 

31 RESP. – 
21 RESP. –  
13 RESP. – 
  8 RESP. – 
  7 RESP. – 
  1 RESP. – 
  3 RESP. – 
  1 RESP. – 

Primeira filha 
Segunda filha 
Terceira filha 
Quarta filha 
Após quarta filha 
Filha do meio 
Filha caçula 
Filha mais velha 

11. IDENTIFICA-SE COMO FILHA ADOTIVA? 
 

10.98 % 
89.02 % 
 

  9 RESP. – 
73 RESP. – 

Sim 
Não 

12. TEM IRMÃOS DE OUTRO PAI? 
 

36.59 % 
63.41 % 
 

30 RESP. – 
52 RESP. – 

Sim 
Não 
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13. REFERE IRMÃOS DE OUTRO RELACIONAMENTO DO PAI? 
 

21.95 % 
78.05 % 

18 RESP. – 
64 RESP. – 

Sim 
Não 

14. IDADE DA MÃE DA ADOLESCENTE NO INÍCIO DESSA GRAVIDEZ: 
 

  2.44 % 
24.39 % 
24.39 % 
18.29 % 
  9.76 % 
20.73 % 
 

  2 RESP. – 
20 RESP. – 
20 RESP. – 
15 RESP. – 
  8 RESP. – 
17 RESP. – 

Menos de 30 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
Mais de 44 
Não sabe 
 

15. IDADE DA MÃE DA ADOLESCENTE QUANDO ENGRAVIDOU DESSA FILHA: 
 

18.29 % 
14.63 % 
19.51 % 
15.85 % 
  2.44 % 
29.27 % 
 

15 RESP. – 
12 RESP. – 
16 RESP. – 
13 RESP. – 
  2 RESP. – 
 24 RESP. – 

Menos de 18 
18a 1m a 21a 
21a 1m a 25a 
25a 1m a 30a 
Mais de 30a 1m 
Não sabe 

16. TIPO DE PARTO DO QUAL NASCEU (referido): 
 

56.10 % 
26.83 % 
  1.22 % 
15.85 % 
 

46 RESP. – 
22 RESP. – 
  1 RESP. – 
13 RESP. – 

Normal  
Cesáreo 
Fórcipe 
Não sabe 

17. ACHA QUE FOI AMAMENTADA NO SEIO? 
 

82.93 % 
  7.32 % 
  9.76 % 
 

68 RESP. – 
  6 RESP. – 
  8 RESP. – 

Sim  
Não  
Não sabe 

18. REFERE QUE PRETENDE AMAMENTAR NO SEIO? 
 

97.56 % 
  0.00 % 
  2.44 % 
 

80 RESP. – 
  0 RESP. – 
  2 RESP. – 

Sim  
Não  
Não sabe 

19. RELACIONAMENTO COM A MÃE (referida como, ou quem a substitui): 
 

56.10 % 
  7.32 % 
31.71 % 
  4.88 % 

46 RESP. – 
  6 RESP. – 
26 RESP. – 
  4 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
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20. RELACIONAMENTO COM O PAI: 
 

31.71 % 
19.51 % 
17.07 % 
31.71 % 

26 RESP. – 
16 RESP. – 
14 RESP. – 
26 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 
 
 

21. RELACIONAMENTO COM PADRASTO (referido como): 
 

15.85 % 
12.20 % 
  8.54 % 
  7.32 % 

13 RESP. – 
10 RESP. – 
  7 RESP. – 
  6 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 

22. RELACIONAMENTO COM AVÓ POR PARTE DE MÃE: 
 

54.88 % 
  3.66 % 
  4.88 % 
36.59 % 

45 RESP. – 
  3 RESP. – 
  4 RESP. – 
30 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 

23. RELACIONAMENTO COM AVÔ POR PARTE DE MÃE: 
 

32.93 % 
  6.10 % 
  3.66 % 
57.32 % 

27 RESP. – 
  5 RESP. – 
  3 RESP. – 
47 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 

24. RELACIONAMENTO COM AVÓ POR PARTE DE PAI: 
 

20.73 % 
13.41 % 
  3.66 % 
62.20 % 

17 RESP. – 
11 RESP. – 
  3 RESP. – 
51 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 

25. RELACIONAMENTO COM AVÔ POR PARTE DE PAI: 
 

15.85 % 
  8.54 % 
  0.00 % 
75.61 % 

13 RESP. – 
  7 RESP. – 
  0 RESP. – 
62 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 



 678

26. COM QUEM DA FAMÍLIA REFERE QUE TEM MELHOR RELACIONAMENTO? 
 

25.61 % 
  9.76 % 
  0.00 % 
  0.00 % 
  6.10 % 
  1.22 % 
  4.88 % 
  3.66 % 
  1.22 % 
  1.22 % 
  0.00 % 
  1.22 % 
45.12 % 

21 RESP. –  
  8 RESP. – 
  0 RESP. –  
  0 RESP. – 
  5 RESP. – 
  1 RESP. – 
  4 RESP. – 
  3 RESP. – 
  1 RESP. – 
  1 RESP. – 
  0 RESP –    
  1 RESP. –  
37 RESP. – 

Mãe 
Pai 
Madrasta 
Padrasto 
Irmã(s) 
Irmão(s) 
Tia(s) 
Avó materna 
Avó paterna 
Avô materno 
Avô paterno 
Outros  
Não refere 

27. COM QUEM DA FAMÍLIA REFERE QUE TEM PIOR RELACIONAMENTO?  
 

  7.32 % 
10.98 % 
  1.22 % 
  6.10 % 
10.98 % 
  6.10 % 
  9.76 % 
  0.00 % 
  2.44 % 
  0.00 % 
  1.22 % 
  6.10 % 
37.80 % 

  6 RESP. –  
  9 RESP. – 
  1 RESP. –  
  5 RESP. – 
  9 RESP. – 
  5 RESP. – 
  8 RESP. – 
  0 RESP. – 
  2 RESP. – 
  0 RESP. – 
  1 RESP –    
  5 RESP. –  
31 RESP. – 

Mãe 
Pai 
Madrasta 
Padrasto 
Irmã(s) 
Irmão(s) 
Tia(s) 
Avó materna 
Avó paterna 
Avô materno 
Avô paterno 
Outros  
Não refere 
 

28. RELACIONAMENTO COM AMIGOS: 
 

53.66 % 
  4.88 % 
20.73 % 
20.73 % 

44 RESP. – 
  4 RESP. – 
17 RESP. – 
17 RESP. – 

Refere somente aspectos positivos 
Refere somente aspectos negativos 
Refere aspectos positivos e negativos 
Não refere aspectos positivos nem 
negativos 
 

29. HÁ REFERÊNCIA DE SEPARAÇÃO DOS PAIS? 
 

57.32 % 
42.68 % 

47 RESP. – 
35 RESP. – 

Sim  
Não  
 

30. TEMPO DE PERMANÊNCIA DO PAI NA CASA: 
 

15.85 % 
  4.88 % 
13.41 % 
  9.76 % 
10.98 % 
45.12 % 
  0.00 % 

13 RESP. – 
  4 RESP. – 
11 RESP. – 
  8 RESP. – 
  9 RESP. – 
37 RESP. – 
  0 RESP. – 

Nenhum 
Menos de 1 ano 
De 1a 1m a 5a  
5a 1m a 10a 
10a 1m a 13a  
Mais do que 13a 
Não refere 
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31. CONVIVE COM A MÃE NA MESMA CASA? 
 

57.32 % 
42.68 % 

47 RESP. – 
35 RESP. – 

Sim  
Não  
 

32. CONVIVE COM O PAI NA MESMA CASA? 
 

29.27 % 
70.73 % 

24 RESP. – 
58 RESP. – 

Sim  
Não  
 

33. REFERE ALCOOLISMO DO PAI (ou substituto)? 
 

13.41 % 
86.59 % 

11 RESP. – 
71 RESP. – 

Sim  
Não  
 
 

34. REFERE ALCOOLISMO DA MÃE (ou substituta)? 
 

  1.22 % 
98.78 % 

  1 RESP. – 
81 RESP. – 

Sim  
Não  
 

35. ESTÁ ESTUDANDO? 
 

37.80 % 
62.20 % 

31 RESP. – 
51 RESP. – 

Sim  
Não  
 

36. PAROU DE ESTUDAR NESTA GRAVIDEZ? 
 

26.83 % 
73.17 % 

22 RESP. – 
60 RESP. – 

Sim  
Não  
 

37. ANOS DE ESCOLARIDADE (não inclui o atual): 
 

  0.00 % 
17.07 % 
62.20 % 
20.73 %  

  0 RESP. – 
14 RESP. – 
51 RESP. – 
17 RESP. – 

Menos de 1 ano 
De 1a a 3a  
De 4a a 7a  
Mais de 7a  
 

38. TRABALHA ATUALMENTE? 
 

15.85 % 
84.15 % 

13 RESP. – 
69 RESP. – 

Sim  
Não  
 

39. REFERE QUE JÁ TRABALHOU ANTES DA GRAVIDEZ? 
 

62.20 % 
37.80 % 

51 RESP. – 
31 RESP. – 

Sim  
Não  
 

40. REFERE SAÍDA DO TRABALHO RELACIONADA À GRAVIDEZ? 
 

  2.44 % 
97.56 % 

  2 RESP. – 
80 RESP. – 

Sim  
Não  
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41. REFERE USO DE: 
 

  1.22 % 
25.61 % 
  2.44 % 
  0.00 % 
  0.00 % 
71.95 % 

  1 RESP. – 
21 RESP. – 
  2 RESP. – 
  0 RESP. – 
  0 RESP. – 
59 RESP. – 

Bebida alcoólica 
Cigarro 
Maconha 
Cocaína 
Crack 
Não   
 

42. REFERE USO ANTERIOR DE: 
 

  4.88 % 
18.29 % 
18.29 % 
  7.32 % 
  2.44 % 
62.20 % 

  4 RESP. – 
15 RESP. – 
15 RESP. – 
  6 RESP. – 
  2 RESP. – 
51 RESP. – 

Bebida alcoólica 
Cigarro 
Maconha 
Cocaína 
Crack 
Não   
 

43. REFERE USO PELO PAI DO BEBÊ DE: 
 

  4.88 % 
10.98 % 
  8.54 % 
10.98 % 
  3.66 % 
  9.76 % 
60.98 % 

  4 RESP. – 
  9 RESP. – 
  7 RESP. – 
  9 RESP. – 
  3 RESP. – 
  8 RESP –  
50 RESP. – 

Bebida alcoólica 
Cigarro 
Maconha 
Cocaína 
Crack 
Não sabe 
Não   
 

44. JÁ PASSOU POR INSTITUIÇÃO DE CUIDADOS SOCIAIS? 
 

15.85 % 
84.15 % 

13 RESP. – 
69 RESP. – 

Sim  
Não  
 

45. JÁ HAVIA PASSADO POR CONSULTA DE GINECOLOGISTA ANTES DA GRAVIDEZ? 
 

50.00 % 
50.00 % 

41 RESP. – 
41 RESP. – 

Sim  
Não  
 

46. REFERE USO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO ANTERIORMENTE? 
 

42.68 % 
17.07 % 
14.63 % 
32.93 % 
 

35 RESP. – 
14 RESP. – 
12 RESP. – 
27 RESP. – 

Camisinha  
Pílula 
Outros 
Não  
 

47. IDADE DA MENARCA: 
  0.00 % 
  7.32 % 
12.20 % 
18.29 % 
30.49 % 
23.17 % 
  7.32 % 
  1.22 % 

  0 RESP. – 
  6 RESP. – 
10 RESP. – 
15 RESP. – 
25 RESP. – 
19 RESP –  
  6 RESP. – 
  1 RESP. – 

  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
Não sabe 
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48. IDADE DA PRIMEIRA RELAÇÃO SEXUAL: 
 

  2.44 % 
  0.00 % 
  1.22 % 
  3.66 % 
  7.32 % 
26.83 % 
31.71 % 
18.29 % 
  8.54 % 
  0.00 % 
  0.00 % 

  2 RESP. – 
  0 RESP. – 
  1 RESP. – 
  3 RESP. – 
  6 RESP. – 
22 RESP –  
26 RESP. – 
15 RESP. – 
  7 RESP. – 
  0 RESP –  
  0 RESP. – 

  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Não sabe   
 

49. REFERE SATISFAÇÃO NA RELAÇÃO SEXUAL (atualmente)? 
 

41.46 % 
10.98 % 
  9.76 % 
 

34 RESP. – 
  9 RESP. – 
  8 RESP. – 
 

Não  
Em termos 
Sim  
 

50. REFERE QUE A GRAVIDEZ É: 
 

87.80 % 
  1.22 % 
  7.32 % 
  3.66 % 

72 RESP. – 
  1 RESP. – 
  6 RESP. – 
  3 RESP. – 

Aceita 
Indesejada 
Desejada 
Planejada 
 

51. REFERE QUE QUERIA ENGRAVIDAR? 
 

10.98 % 
89.02 % 

  9 RESP. – 
73 RESP. – 

Sim  
Não  
 

52. REFERE QUE NÃO QUERIA ENGRAVIDAR, NÃO USANDO MÉTODO? 
 

34.15 % 
65.85 % 

28 RESP. – 
54 RESP. – 

Sim  
Não  
 

53. A GRAVIDEZ PODE SER FRUTO DE ABUSO SEXUAL? 
 

  3.66 % 
96.34 % 

  3 RESP. – 
79 RESP. – 

Sim  
Não  
 

54. REFERE RELACIONAMENTO ESTÁVEL? 
 

67.07 % 
32.93 % 

55 RESP. – 
27 RESP. – 
 

Sim  
Não  
 

55. REFERE ESTAR: 
 

28.05 % 
41.46 % 
  0.00 % 
30.49 % 

23 RESP. – 
34 RESP. – 
  0 RESP. – 
25 RESP. – 

Sem companheiro 
Namorando 
Noiva 
Casada ou morando junto  
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56. QUANDO ENGRAVIDOU, IDENTIFICAVA-SE: 
 

  8.54 % 
20.73 % 
 
17.07 % 
18.29 % 
  1.22 % 
  9.76 % 
24.39 % 
 

  7 RESP. – 
17 RESP. – 
 
14 RESP. – 
15 RESP. – 
  1 RESP. – 
  8 RESP –  
20 RESP. – 
 

Sem namorado 
Numa relação de namoro com menos de 
6m 
Numa relação de namoro de 6m a 1a 
Numa relação de namoro de 1a 1m a 2a 
Numa relação de namoro de mais de 2a 
Casada (ou morando junto) 
Numa relação de namoro (sem referência 
temporal) 
 
 
 
 

57. CONSIDERA O PAI DO BEBÊ PARTICIPATIVO NA GRAVIDEZ? 
 

67.07 % 
30.49 % 
  2.44 % 
 

55 RESP. – 
25 RESP. – 
  2 RESP. – 
 

Sim 
Não 
Não sabe 

58. IDADE DO PAI DO BEBÊ: 
 

40.24 % 
23.17 % 
19.51 % 
  7.32 % 
  2.44 % 
  1.22 % 
  1.22 % 
  3.66 % 
  1.22 % 
 

33 RESP. – 
19 RESP. – 
16 RESP. – 
  6 RESP. – 
  2 RESP. – 
  1 RESP. –  
  1 RESP. – 
  3 RESP. – 
  1 RESP. – 
 

16 – 18  
19 – 20 
21 – 22 
23 – 24 
25 – 26 
27 – 28 
29 – 30 
Mais de 30 
Não sabe   
 

59. REFERE QUE O PAI DO BEBÊ TRABALHA? 
 

63.41 % 
36.59 % 

52 RESP. – 
30 RESP. – 

Sim  
Não  
 

60. REFERE QUE O PAI DO BEBÊ ESTÁ ESTUDANDO? 
 

20.73 % 
79.27 % 

17 RESP. – 
65 RESP. – 

Sim  
Não  
 

61. REFERE QUE PENSOU NA POSSIBILIDADE DE ABORTO? 
 

26.51 % 
74.39 % 

21 RESP. – 
61 RESP. – 

Sim  
Não  
 

62. REFERE QUE HOUVE TENTATIVA DE ABORTO? 
 

  8.54 % 
91.46 % 

  7 RESP. – 
75 RESP. – 

Sim  
Não  
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63. REFERE QUE RECEBEU SUGESTÃO PARA ABORTAR? 
 

60.98 % 
  4.88 % 
  0.00 % 
  2.44 % 
  0.00 % 
10.98 % 
  7.32 % 
  3.66 % 
 

50 RESP. – 
  4 RESP. – 
  0 RESP. – 
  2 RESP. – 
  0 RESP. – 
  9 RESP. –  
  6 RESP. – 
  3 RESP. – 
 

Não 
Da mãe (ou substituta) 
Do pai (ou substituto) 
De irmãs, primas, tias ou avós (fem) 
De irmãos, primos, tios ou avôs (masc) 
De colegas 
De outros 
Do pai do bebê 
 
 
 
 
 
 

64. FEZ USO PARA TENTATIVA DE ABORTO DE: 
 

90.24 % 
  6.10 % 
  1.22 % 
  0.00 % 
  0.00 % 
  1.22 % 
 

74 RESP. – 
  5 RESP. – 
  1 RESP. – 
  0 RESP. – 
  0 RESP. – 
  1 RESP. –  
 

Não 
Ingestão de chás 
Medicação via oral 
Medicação intramuscular 
Medicação via vaginal 
Outros    

65. A MANIFESTAÇÃO DA SUSPEITA DA GRAVIDEZ PARTIU DE: 
 

73.17 % 
15.85 % 
  0.00 % 
  3.66 % 
  4.88 % 
  0.00 % 
  1.22 % 
  1.22 % 
 

60 RESP. – 
13 RESP. – 
  0 RESP. – 
  3 RESP. – 
  4 RESP. – 
  0 RESP. –  
  1 RESP. – 
  1 RESP. – 
 

Própria adolescente 
Mãe (ou substituta) 
Pai (ou substituto) 
Pai do bebê 
Irmãs, primas, tias, avós (fem) 
Irmãos, primos, tios, avôs (masc) 
Outros 
Não refere 
 

66. REAÇÃO DA MÃE (ou substituta) AO SABER DA GRAVIDEZ: 
 

45.12 % 
25.61 % 
24.39 % 
  0.00 % 
  3.66 % 
 

37 RESP. – 
21 RESP. – 
20 RESP. – 
  0 RESP. – 
  3 RESP. – 
 

Aceitação total 
Aceitação parcial 
Não aceitação 
Não sabe 
Não refere 

67. REAÇÃO DO PAI (ou substituto) AO SABER DA GRAVIDEZ: 
 

25.61 % 
28.05 % 
25.61 % 
10.98 % 
  6.10 % 
 

21 RESP. – 
23 RESP. – 
21 RESP. – 
  9 RESP. – 
  5 RESP. – 
 

Aceitação total 
Aceitação parcial 
Não aceitação 
Não refere  
Não sabe 
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68. AMEAÇA DE EXPULSÃO DE CASA? 
 

13.41 % 
86.59 % 

11 RESP. – 
71 RESP. – 

Sim  
Não  
 

69. HOUVE EXPULSÃO DE CASA? 
 

  2.44 % 
97.56 % 

  2 RESP. – 
80 RESP. – 

Sim  
Não  
 

70. REAÇÃO DO PAI DO BEBÊ AO SABER DA GRAVIDEZ: 
 

57.32 % 
15.85 % 
14.63 % 
  7.32 % 
  4.88 % 
 

47 RESP. – 
13 RESP. – 
12 RESP. – 
  6 RESP. – 
  4 RESP. – 
 

Aceitação total 
Aceitação parcial 
Não aceitação 
Não sabe 
Não refere 
 
 

71. REFERE QUEIXA DE: 
 

20.73 % 
  2.44 % 
13.41 % 
  0.00 % 
  0.00 % 
50.00 % 
13.41 % 
 

17 RESP. – 
  2 RESP. – 
11 RESP. – 
  0 RESP. – 
  0 RESP. – 
41 RESP. – 
11 RESP. – 
 

Aumento de irritação 
Medos 
Tristeza 
Maior sensibilidade 
Queixas físicas 
Mais que uma 
Não refere 

72. REFERE QUE DESEJA TER: 
 

35.37 % 
54.88 % 
  7.32 % 
  2.44 % 
 

29 RESP. – 
45 RESP. – 
  6 RESP. – 
  2 RESP. – 
 

Menino 
Menina 
Menino ou menina 
Não refere 

73. ACHA QUE SERÁ: 
 

48.78 % 
32.93 % 
  2.44% 
15.85 % 
 

40 RESP. – 
27 RESP. – 
  2 RESP. – 
13 RESP. – 
 

Menino 
Menina 
Não refere 
Não sabe 

 
 


