
 

ÂNGELA MARIA MACHADO DE LIMA 

 

 

 

 

Saúde e envelhecimento: o autocuidado como questão 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

São Paulo 
2003 



 

ÂNGELA MARIA MACHADO DE LIMA 

 

 

 

 

Saúde e envelhecimento: o autocuidado como questão 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

        Área de concentração: Medicina Preventiva 

 

Orientador: Prof Dr José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres 

                                  Co-orientador: Prof Dr Júlio Litvoc 

 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2003 



 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

A Pedro Lima, meu pai querido, homem “de outra época”, testemunha 

de muitas histórias, que, com seus noventa anos muito me ensina 

sobre a vida; 

 

A Iracilda, mãe dedicada e educadora sensível, que desde os meus 

primeiros passos alertou-me para a beleza e relevância de ensinar, 

aprender e cuidar; 

 

A Marco, filho amado, que nasceu “para ver a luz do sol” e que 

preenche a minha vida com muitos movimentos, trazendo questões 

instigantes para o nosso cotidiano; 

 

A André, meu irmão do coração, confidente e cúmplice de todos os 

momentos; 

 

A Odette e Osvaldo, tios mais-que-perfeitos, pela capacidade de se 

fazerem presentes, ainda que ausentes... 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 
 
Ao Professor José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres, o Rico, que acolheu esta 

pesquisa desde o início e que me orientou com competência, carinho e, 

sobretudo, respeito; 

 

Ao Professor Júlio Litvoc, pela parceria na orientação, trazendo sugestões 

bastante interessantes, que contribuíram para o aprofundamento do diálogo sobre 

a temática do envelhecimento; 

 

Aos Professores Moisés Goldbaum, Alice Derntel e Maria Inês Baptistella Nemes, 

pelas valiosas sugestões no exame de qualificação; 

 

Aos colegas do Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa, por todos os 

anos de trabalho juntos e por buscarem, com persistência, a boa prática; 

 

Aos Doutores Wagner Figueiredo, Rubens Kon e Arnaldo Sala, pela ajuda com os 

dados e gráficos; 

 

A Jorge Kuhn pelo “Help” com o Summary; 

 

Aos agentes comunitários de saúde, pela troca de informações proveitosas sobre 

a saúde e a vida em comunidade; 

 

Aos idosos do Jardim São Remo, pela disponibilidade de participar desta 

investigação e pelos depoimentos emocionados e emocionantes. 





 

ÍNDICE 

 

Resumo 

Summary 

I – Introdução: envelhecimento e práticas de saúde................................... 1  

 I.1 – O envelhecimento nas sociedades ocidentais contemporâneas. 1 

 I.2 – Envelhecimento bem-sucedido e práticas de saúde para 

idosos........................................................................................... 19 

 I.3 – Envelhecimento, cuidado e autocuidado...................................... 42 

 

 I.4 – Hipótese ....................................................................................... 51 

II – Objetivos............................................................................................... 52  

III – Metodologia.......................................................................................... 53 

 III.1 O desenho do estudo................................................................ 53 

 III.2 Os sujeitos e o cenário do estudo............................................. 56 

 III.3 Os instrumentos da pesquisa.................................................... 64 

 III.4 As estratégias da pesquisa........................................................ 66 

 III.5 Considerações a partir do estudo piloto.................................... 69 

 III.6 A construção e a interpretação do material empírico................ 72 

IV – Aspetos éticos da pesquisa................................................................. 76 

V – Resultados e discussão do material empírico...................................... 77 

V.1 Os narradores............................................................................ 77 

V.2 – Comunidade, contexto e situação de vida.............................. 80 



V.3 – Migração, mobilidade física e simbólica.................................. 92 

V. 4 – Religiosidade, projetos de vida e geratividade....................... 97 
 
V. 5 – Saúde, cuidado, autocuidado e uso de serviços de saúde...  102 
 
V. 6 – Cuidado, autocuidado, interação familiar e comunitária........ 121 
 
V. 7 – Envelhecimento, cuidado, autocuidado e geratividade.......... 128 

 
VI  – Conclusões......................................................................................... 137 
 
VII –    Referências bibliográficas................................................................ 140 
 
VIII –   Anexos 
  

Anexo 1 – Fotos das três regiões do Jardim São Remo 
 
Anexo 2 – Roteiro das entrevistas 
 
Anexo 3 – Termo de consentimento pós – esclarecido 
 
Anexo 4 – Parecer da CAPPesq 
 
Anexo 5 – Entrevistas 



Resumo 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo examina as relações entre autocuidado e envelhecimento, nas 

narrativas de idosos favelados da cidade de São Paulo. Trata-se de estudo 

qualitativo no qual se investigou as formas de autocuidado adotadas pelos 

entrevistados, com ênfase na relação com os serviços de saúde. Defende-se que 

o autocuidado não pode ser compreendido como simples adoção de saberes 

técnicos para a promoção da saúde, mas como uma atitude prática, relacionada à 

experiência de envelhecer, às condições de vida e às interações familiar e 

comunitária. Propõe-se a necessidade de resistir à tendência de responsabilização 

individual do idoso pela sua saúde, freqüentemente associada às propostas de 

autocuidado. 



Summary 

 

 

 

 

This study examines, in narratives, the relationships between self-care and aging 

for elderly who live in a slum of Sao Paulo city. It is a qualitative research which 

analysis self-care strategies, undertaken by the interviewed, emphasizing the ir 

relationship with health care services. The analysis supports that self-care can not 

be understood as a plain adoption of technical skills in order to promote health but 

as a practical behavior related to aging experience, life conditions, family and 

community interactions. The study proposes that it’s necessary to avoid take 

elderly as the main responsible in other to promote their own health, what is often 

related to self-care strategies. 



 

 

 

 

I – Introdução: envelhecimento e práticas de saúde 

 

 

“Eu não quero falar mal do meu Ceará, mas vim para cá porque aqui  

      vocês explicam... O médico de lá não explicava o que eu tinha, né? 

Como eu ia fazer o que ele me mandava?” 

 (D. Isaura, usuária do CSE, 63 anos). 

 

 

 

I.1 –  O envelhecimento nas sociedades ocidentais contemporâneas 

 

Esta pesquisa alinha-se ao pressuposto de que a experiência de 

envelhecer objetiva-se, nas sociedades ocidentais contemporâneas, pela 

diversidade própria das subjetividades e de relações intersubjetivas 

complexas. Vale dizer que estamos adotando a premissa de que, no 

contexto atual, assistimos a modos heterogêneos de conceber, de 

experimentar e de gerir o envelhecimento. 

De fato, a percepção de que a evolução das chamadas etapas da vida 

seria um fenômeno universal para todas as sociedades humanas tem sido 

bastante criticada e, embora se possam observar os demarcadores das 

grades de idades em quase todas as sociedades, cada cultura tende a 
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elaborar o ciclo vital de uma maneira específica (MEAD, 1973; COHEN, 

1998; DEBERT, 1999a; BRITTO DA MOTTA, 1999; SCOTT, 2001). 

Mas será que haveria algo comum para todas as sociedades 

humanas que poderia ser considerado inerente à situação dos velhos e 

indispensável para que se trate a temática do envelhecimento? 

Algumas tentativas de responder a essa questão foram 

encaminhadas, sendo a que há mais tempo se conhece, segundo DEBERT 

(1998), aquela formulada por SIMMONS (1945). Este autor propôs um 

conjunto de critérios, que são citados a seguir, a partir dos quais a velhice 

poderia ser objeto de comparação transcultural: 

 

“(...) Existem fatores constantes, relacionados a objetivos e interesses 

centrais, que caracterizam os indivíduos na última etapa da vida: viver o 

máximo possível; terminar a vida sem sofrimento; encontrar ajuda e 

proteção para a progressiva diminuição de suas capacidades; continuar 

participando ativamente nos assuntos e decisões que envolvem a 

comunidade; prolongar ao máximo suas conquistas e prerrogativas 

sociais como a propriedade, a autoridade e o respeito (...)”. 

 

Embora as afirmações de SIMMONS pareçam esclarecedoras no que 

se refere à especificidade da velhice em sociedades modernas, elas são tão 

gerais que concordamos com GEERTZ (1978) na afirmação de que essas 

noções se transformam em categorias vazias. Isto é, elas esvaziam-se se 

aplicadas indiscriminadamente a experiências distintas, em busca de 

concepções universais. 
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Outra dificuldade encontrada na tentativa de delimitar os universais, 

nas pesquisas sobre as etapas da vida em geral e a velhice em particular, é 

precisar as características e os limites desse momento da vida. 

Em diversas pesquisas, a caracterização do indivíduo idoso é dada a 

priori pelo próprio pesquisador, que se referencia em critérios menos ou 

mais arbitrários, como a idade cronológica. Há definições consideradas 

oficiais, tais como aquelas formuladas pela OMS em 1984, que considera 

idoso todo indivíduo com 65 anos ou mais, para os países centrais, e 60 

anos ou mais, para os países periféricos, assim caracterizados segundo o 

lugar que ocupam, como menos ou mais concentradores de riqueza 

material, no mundo de economia capitalista globalizada (WHO, 1984; 

KALACHE, VERAS e RAMOS, 1987; BERQUÓ e MOTTA LEITE, 1988; 

TOUT, 1989; SEADE, 1990; VERAS, 1994). Em outros casos, é a 

autodefinição do sujeito pesquisado que orienta a definição de qual etapa da 

vida em que se encontra (DEBERT, 1988). 

Em todo caso, se as grades de idade forem tomadas pelo 

pesquisador como um processo naturalmente dado, perdemos a 

possibilidade de apreender a plasticidade dos modos pelos quais a velhice é 

concebida e vivenciada, assim como a juventude, a infância e a 

adolescência, por distintas organizações sociais (NERI, 1998; SILVA e 

GÜNTER, 2000). 

Há uma importante produção teórica pautada em categorias que 

estabelecem com maior precisão os elementos e as dimensões da vida 

social que podem ser comparados. Assim, por exemplo, para desenvolver 
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uma abordagem mais abrangente, os pesquisadores têm-se valido da 

categoria curso de vida, entre outras, reduzindo o risco de uma análise mais 

restritiva ou de aproximações reducionistas e/ou etnocêntricas. 

No campo da Psicologia, grande parte dos estudos sobre o 

desenvolvimento adulto, incluindo a velhice, tem-se apoiado na perspectiva 

teórica de curso de vida, que se contrapõe à abordagem mais tradicional que 

considera o desenvolvimento humano um processo finalizado na 

adolescência, quando as pessoas atingem a vida adulta ou madura. 

O seguinte excerto de ERIKSON (1964), citado por HAREVEN (1999), 

nos parece exemplar para ilustrar vantagens na aplicação da perspectiva de 

curso de vida nas pesquisas sobre envelhecimento: 

 

“(...) À medida que chegamos ao último estágio [a velhice] nos 

apercebemos de que nossa civilização não tem um conceito de vida 

como um todo... Qualquer trecho do ciclo vivido sem significado 

vigoroso, no começo, no meio ou no fim, põe em perigo o senso da vida 

e o sentido da morte em todos aqueles cujos estágios de vida se 

entrelaçam (...)”. 

 

A categoria curso de vida, formulada pela Psicologia do 

desenvolvimento, originalmente busca periodizar a vida, atribuindo uma 

seqüência evolutiva universal às etapas do ciclo vital, ainda que 

contemplando as especificidades sociais e culturais dos indivíduos. As 

revisões desta concepção, tais como as desenvolvidas por MOODY (1993), 

procuram abranger as mudanças ocorridas no processo produtivo e nas 

relações familiares, que caracterizam as experiências das sociedades 
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contemporâneas. Estudando os impactos relacionados ao desenvolvimento 

tecnológico, ocorrido na experiência pós-moderna, HELD (1986) concluiu 

que aquelas mudanças caracterizam-se pela desinstitucionalização e 

descronologização da vida. Em outras palavras, para esses autores 

assistimos, a uma relativização da noção de temporalidade e das normas 

apropriadas a cada estágio da vida, indicando a emergência de uma 

sociedade em que a idade passa a ser, cada vez mais, também um critério 

relativo. 

Outro exemplo dessas novas categorias de análise é a distinção 

proposta por FORTES (1984) entre idade cronológica, idade geracional e 

níveis de maturidade. As classificações oferecidas por esse autor trazem, 

também, elementos importantes para uma reflexão mais rica sobre os 

diversos significados que as etapas da vida assumem e como elas instruem 

os dispositivos que orientam a ação em diversas sociedades. 

No presente estudo, buscamos alguns consensos a respeito da 

experiência de envelhecer e sobre a gestão da velhice na vida cotidiana, 

evitando tratar o tema em uma perspectiva de infinitos particularismos. 

Deste modo, assumimos a perspectiva que considera tendência 

contemporânea rever os significados do final da vida, modificando os 

estereótipos associados à velhice nas sociedades ocidentais modernas, 

desde a segunda metade do século XIX, tais como a decadência física e a 

ausência de papéis sociais. Podemos afirmar que assistimos à invenção de 

uma nova velhice e de um novo velho ou, mais adequadamente, de novas 

velhices e novos velhos, embora ainda prevaleça mais visível socialmente a 
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identidade negativa do envelhecimento (DEBERT, 1999a; NERI e DEBERT, 

1999; NERI 1999; SCOTT, 2001). Em que contexto se desenvolvem essas 

transformações? 

A preocupação da sociedade contemporânea com o processo de 

envelhecimento deve-se principalmente, sem dúvida, às mudanças ocorridas 

na estrutura etária da população, que conta com um número, absoluto e 

relativo, cada vez maior de idosos na sua composição (KALACHE, VERAS e 

RAMOS, 1987; KINSELLA, 1992; BERQUÓ, 1996; KALACHE, 1996; PNAD, 

1999). Porém seria insuficiente considerar que as mudanças nas imagens e 

formas de gestão do envelhecimento são puros reflexos desse aumento de 

representatividade, numérica, de indivíduos mais velhos. Há também, em 

curso, mudanças culturais nas formas de pensar e gerir as etapas da vida 

como um todo e o envelhecimento em particular. Assim, hoje podemos 

constatar que o idoso é um ator não mais ausente dos discursos dos 

políticos, dos planejadores de novos mercados de consumo e de novas 

formas de lazer. Esta visibilidade enuncia um duplo movimento, apontado a 

seguir, que acompanha a transformação da velhice em preocupação social. 

De fato, a imagem da velhice bem-sucedida, atualmente apresentada 

pela mídia e pelos resultados de recentes pesquisas, contrasta com a teoria 

gerontológica, que estuda a velhice e, em sua vertente mais tradicional, 

segundo TORNSTAM (1992), oferece duas formas polares de conceber o 

envelhecimento: a perspectiva da miséria ou a perspectiva do idoso como 

fonte de recursos. Estas seriam perspectivas aparentemente opostas, sendo 

que os estereótipos de abandono e solidão, pressupostos da primeira 
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abordagem, são substituídos pelos de idosos que redefinem positiva e 

individualmente a experiência do envelhecimento, pressupostos da segunda 

proposição. 

Entre os estudiosos da velhice, conhecidos como gerontólogos, há os 

que adotam a perspectiva da miséria, para os quais a velhice é interpretada 

como problema emergencial, que deve ser estudado e tratado tendo em 

vista a necessidade de programar um envelhecimento populacional bem-

sucedido. Esta visão prevalecia até os anos 70 do século XX e, segundo 

DEBERT (1999a), ainda marca de modo importante o discurso gerontológico 

brasileiro. 

A noção do idoso como fonte de recursos orientou os estudos de 

TORNSTAM sobre a situação dos idosos na Suécia. Pesquisando a imagem 

que os próprios velhos guardavam sobre suas experiências de envelhecer, 

esse autor identificou que os idosos atribuíam um significado mais positivo à 

velhice do que aquele presente no discurso de jovens entrevistados e na 

teoria gerontológica. 

No entanto, de acordo com o próprio TORNSTAM, a perspectiva do 

idoso como fonte de recursos apresenta uma limitação importante: vincular à 

motivação e ao empenho individual, dos que envelhecem, a requalificação 

da noção de envelhecimento, que, de uma experiência negativa de 

inatividade e perdas, assume o significado de momento privilegiado para a 

expressão de novas formas de atividade e participação. 

TORNSTAM (1992) e DEBERT (1999a) consideram que a perspectiva 

do idoso como fonte de recursos sociais encobre, em certa medida, a 
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perspectiva de miséria. Um conjunto de recomendações e receitas passa a 

propalar um novo ideal de produtividade, que busca ensinar, aos que não 

querem se sentir velhos, a maneira adequada de conduzir a vida e participar 

de atividades preventivas. É como se essa perspectiva buscasse confirmar 

que, para quem tem uma atitude positiva perante a vida, a velhice não traz 

nenhum tipo de problema, ficando na dependência de cada um seguir, 

menos ou mais, as prescrições autopreservacionistas. Trata-se de encorajar 

os indivíduos a adotarem, por si mesmos, instrumentais capazes de 

combater a deterioração e a decadência, enquanto envelhecem, e a 

assumirem a responsabilidade pelo fracasso ou êxito alcançado. A 

responsabilização do indivíduo pela condução, em bons termos, do seu 

próprio envelhecimento é um movimento recente que vem se consolidando 

nas últimas décadas. De meados do século XX até o final da década de 80, 

prevaleceu o reconhecimento da velhice como problema social. 

Na realidade, o termo velhice é uma categoria ainda pouco precisa 

quando se trata de sociedades ocidentais complexas e, especialmente, 

quando estão em foco aquelas sociedades localizadas na periferia da 

economia capitalista globalizada (VERAS, 1994; COHEN, 1998). De 

qualquer maneira, há diversos ângulos pelos quais os problemas do 

envelhecimento são abordados na literatura gerontológica disponível, sendo 

três os mais comumente encontrados: a perspectiva desenvolvimentista, que 

se interessa pelas mudanças mais orgânicas e psicológicas ligadas ao 

envelhecimento; a institucional, que sublinha o status socioeconômico e os 
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papéis dos idosos; e a cultural, que se concentra nos estereótipos e 

percepções dos idosos. 

Como especialidade, há duas áreas principais do conhecimento que, 

desde meados do século XX, se ocupam especificamente de estudar e tratar 

o envelhecimento: a Gerontologia e a Geriatria. Encontramos inúmeras 

definições para estas especialidades, e a que nos pareceu mais abrangente 

é aquela apresentada por HADDAD (1985). Para essa autora, ambas as 

disciplinas referem-se ao aumento de duração da vida humana, buscando 

evitar que a velhice, fenômeno fisiológico, transforme-se em velhice-

enfermidade. Esta explicação caracteriza o discurso comum dessas 

disciplinas e desse campo de práticas, no que se refere ao seu objeto de 

estudo e intervenção: os velhos. 

Analisando as especificidades desses campos de saber, ÁVILA 

(1978) destacou que as seguintes características os diferenciam: 

 

“A Gerontologia, área do conhecimento multidisciplinar que estuda o 

processo do envelhecimento, divide-se em Gerontologia básica e 

Gerontologia social, e a Geriatria, área do conhecimento médico que se 

ocupa de doenças de velhos, divide-se em Geriatria preventiva, curativa 

e paliativa”. 

 

Nesta pesquisa, estamos nos pautando na teoria desenvolvida por 

disciplinas que compõem a Gerontologia, para proceder à aproximação dos 

aspectos mais amplos relacionados ao envelhecimento aplicados ao campo 

da Saúde Coletiva, já que a Geriatria privilegia, mais especificamente, os 

aspectos mais imediatamente biomédicos da saúde e da doença de idosos. 
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A pesquisa gerontológica, hoje, cada vez mais, beneficia-se de teorias 

e métodos desenvolvidos por outras disciplinas das diferentes áreas do 

conhecimento científico, como descrevemos a seguir. 

A perspectiva desenvolvimentista, que conta com grande produção 

teórica no campo da Psicologia, associa a manutenção da capacidade de 

adaptação dos idosos à noção de envelhecimento bem-sucedido. Este é um 

conceito tributário da Psicologia do desenvolvimento, que, segundo 

CACHIOLINI (apud NERI, 1999), possui três conotações: a primeira associa-

se à realização individual; a segunda, à preservação da aparência e do 

comportamento jovem; e a terceira, à manutenção das competências físicas 

e mentais por meio de mecanismos de compensação e otimização. 

NERI considera que o modelo teórico de envelhecimento bem-

sucedido, sugerido por BALTES, é o que predomina em grande parte da 

produção gerontológica do momento. Este modelo pressupõe que o 

envelhecimento pode ser um processo geral de adaptação descrito como 

otimização seletiva com compensação. Para esse autor, envelhecer 

satisfatoriamente depende do delicado equilíbrio entre as limitações e 

potencialidades do indivíduo, que poderá lidar em diferentes graus de 

ajustamento com as perdas inerentes ao envelhecimento (BALTES, 1990). 

Porém, conforme ainda assinala NERI, os limites desse envelhecer 

bem significam uma idéia reguladora, um referencial teórico sujeito ao 

contexto e a valores socioculturais. Nas palavras da autora: 
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“(...) A promoção da boa qualidade de vida na idade madura excede, 

entretanto, os limites da responsabilidade pessoal e deve ser vista como 

um empreendimento de caráter sociocultural (...)” (NERI, 1999). 

 

Outra noção importante associada ao bem-estar na velhice é o 

constructo de geratividade, cunhado por ERIKSON (1950 e 1963), conforme 

sintetiza NERI (1999), para explicar o ajuste no desenvolvimento dos 

adultos. Para ERIKSON, em adultos jovens a geratividade expressar-se-ia 

pela procriação, pelo cuidado, proteção e manutenção dos filhos, de outras 

pessoas ou instituições que necessitam desses investimentos. 

Em adultos mais velhos, a geratividade expressar-se-ia na 

preocupação de garantir condições para que a geração seguinte possa viver 

bem, destacando o que o idoso pode realizar em favor de si próprio tendo 

em vista o que pode realizar para os outros (NERI, 1999; SILVA e GÜNTER, 

2000). 

Tributário da Psicologia do desenvolvimento, esse constructo valoriza 

a intersubjetividade para realização do bem-estar na velhice. Esta noção nos 

parece fecunda quando se trata de analisar a experiência dos que 

envelhecem, pois nos oferece a possibilidade de explorar a gestão do 

cuidado e do autocuidado das pessoas que envelhecem na perspectiva 

relacional. 
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Diz ERIKSON: “(...) Os papéis de pai idoso, avô, velho amigo, 

consultor, conselheiro e mentor fornecem ao idoso as oportunidades 

sociais essenciais para experienciar grande geratividade nas relações 

cotidianas, com pessoas de todas as idades. A capacidade para a 

grande geratividade incorpora o cuidado pelo presente às preocupações 

pelo futuro – o futuro das gerações atualmente mais jovens e das 

gerações que ainda não nasceram e a sobrevivência do mundo como 

um todo (...)”. (ERIKSON, ERIKSON e KIVNIK, 1986 apud ALDWIN, 

1990 citado por NERI, 1999). 

 

Explorando a idéia sugerida por esse autor, identificamos que a 

geratividade, como tarefa evolutiva na velhice, significa contribuir para que 

as gerações futuras produzam não só bens materiais, mas também o 

cuidado e a manutenção de outros seres vivos. Para ERIKSON, na velhice a 

geratividade resultaria em modos de organizar a vida, possibilitando, 

inclusive, a melhor aceitação da morte. 

Considerando que a velhice é uma experiência heterogênea, é 

possível afirmar que a geratividade, nessa fase da vida, realizar-se-ia menos 

ou mais plenamente de acordo com algumas condições relacionadas ao 

modo de vida do sujeito que envelhece. Podemos ilustrar esta afirmação 

apresentando os principais resultados de um estudo de caso em Brasília. 

Pesquisando os papéis sociais em 98 adultos mais velhos e de baixa 

renda, SILVA e GÜNTER (2000) concluíram que as expectativas sociais, o 

suporte social e a escolaridade são recursos fundamentais para viabilizar a 

geratividade. As autoras investigaram o suporte social naqueles adultos 

mais velhos, tanto no que se refere aos pedidos como às ofertas de ajuda. 
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Para o conjunto dos pesquisados, as autoras também concluíram 

que: 

 

“(...) Envelhecer significa viver com dificuldades econômicas e 

sentimento de desvalorização social”. E que: “(...) Apesar de todas as 

adversidades, essas pessoas encontram proteção e suporte no 

relacionamento com família, amigos, vizinhos e por meio de crença 

religiosa (...)”. 

 

Sobre os pedidos de ajuda, é importante salientar que estavam mais 

freqüentemente endereçados aos mais jovens, sugerindo que talvez a 

comunidade associava aos mais velhos as noções de improdutividade e 

passividade. Na realidade, esses atributos nem sempre confirmam-se entre 

as pessoas de faixas etárias mais avançadas (NERI, 1999). Isso nos permite 

indagar se a postura daquela comunidade, diante dos mais velhos, seria um 

reflexo do cotidiano dos grupos sociais economicamente menos favorecidos, 

que tendem, de uma forma geral, a conviver em menor escala com idosos e, 

deste modo, conhecem pouco os limites e as possibilidades dos que 

envelhecem. 

Outro aspecto relevante apontado por esse estudo é a constatação 

de que, em alguns casos, estava presente a tolerância forçada no convívio 

social a que são submetidos alguns adultos mais velhos. Naqueles casos, 

os indivíduos demonstraram dificuldades para expressar as suas opiniões 

e/ou desejos na frente dos familiares. Isso está de acordo com a idéia de 

despojamento social desenvolvida por BOSI (1987), em seu clássico estudo 

sobre as lembranças de velhos. Nas comunidades de baixa renda, como no 
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caso investigado, talvez o despojamento social agrave-se, porque há pouca 

visibilidade e, provavelmente, pouca valorização social dos idosos, em 

grande parte porque a estrutura demográfica das comunidades de baixa 

renda costuma apresentar um número pouco expressivo de idosos, se 

comparado à presença de indivíduos de outras faixas de idade nessas 

comunidades (RAMOS, 1989; SMS, 2001). 

Podemos nos indagar se a pouca participação numérica de indivíduos 

idosos estaria associada à quase seleção natural, decorrente de agravos 

prevalentes e eventualmente fatais, tais como a violência, as doenças 

infecciosas e crônicas degenerativas, que provavelmente acometem, de 

modo mais importante, os estratos populacionais mais jovens das 

populações de baixa renda. Poderíamos ainda formular a hipótese de que 

as populações de baixa renda carecem mais de acesso aos equipamentos 

sociais, tais como os serviços de prevenção e assistência à saúde, e que 

isso implicaria um contingente maior de mortes precoces naquelas 

populações. 

De qualquer maneira, os estudos acima apresentados reforçam a 

hipótese de que a geratividade se expressaria com graus diferentes de 

eficácia, a depender das relações que os mais velhos estabelecem com os 

outros indivíduos, instituições e/ou grupos sociais nas comunidades em que 

vivem. 

Outra abordagem sobre o envelhecimento, aquela referenciada no 

pressuposto das ciências sociais, que distingue o ciclo vital dos humanos 

daquele de outros seres vivos, nos parece interessante para ampliar o 
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reconhecimento de que, para além de fenômeno orgânico ou psicológico, o 

envelhecimento é uma construção social, cultural e histórica da humanidade. 

De fato, o envelhecimento é um fenômeno sociovital complexo, que tem sido 

estudado por diversas disciplinas, também das chamadas ciências humanas, 

como assinalamos a seguir. 

Os estudos antropológicos, por exemplo, nos oferecem valiosas 

interpretações a respeito do que as sociedades humanas consideram o que 

seja o curso da vida, incluindo a velhice. Essas pesquisas buscam conhecer 

tanto os elementos universais do ciclo vital humano como as particularidades 

de cada agrupamento social estudado. 

A antropologia clássica conta com diversas etnografias, de 

sociedades ditas primitivas, que estudam as fases da vida como a infância, a 

adolescência e a velhice, a exemplo das investigações de MEAD (1973); 

SEEGER (1980); EVANS-PICHARD (1993); MAYBURY-LEWIS (1984); 

BALANDIER (1976), entre outros. 

Essas pesquisas procuram contextualizar as relações entre as 

gerações, descrevendo densamente o modo pelo qual essas relações são 

mediadas por rituais que definem as fronteiras entre as idades pelas quais 

passam os sujeitos. Evidenciam, ainda, que a definição e o tratamento dos 

indivíduos, nas diferentes etapas da vida, não são necessariamente os 

mesmos para todas as sociedades. 

Há também valiosas contribuições de historiadores que consideram 

as etapas da vida uma construção da vida humana em sociedade. Exemplos 

conhecidos, nessa linha, são os estudos de ARIÈS (1981) e ELIAS (1990). 
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O primeiro autor analisou as divisões etárias na sociedade francesa 

em diferentes tempos históricos, desde o século XIII até o século XIX, 

descrevendo a lenta diferenciação que a infância sofreu por referência à vida 

adulta e a conseqüente criação de instituições, tais como a escola, para 

atender as crianças, preparando-as para a vida adulta. 

O segundo autor descreveu o modo pelo qual na Europa, com a 

transição para a modernidade, ampliou-se a distância que separava os 

adultos das crianças, no que se refere a direitos e deveres sociais. Para 

ELIAS, esse processo foi mediado pela invenção dos controles sobre as 

emoções e pelo desenvolvimento do comportamento civilizado em 

sociedade. 

Ainda no campo das ciências humanas, há definições de categorias 

de idade que também sofrem variações segundo os grupos sociais no 

interior de uma mesma sociedade, conforme BOURDIEU (1983); DEBERT 

(1998); DUBY (1973) e FEATHERSTONE (1989). Segundo esses autores, 

ser jovem ou velho envolve a disputa por espaços de poder entre grupos 

sociais distintos, em diferentes momentos do curso da vida. 

Podemos tomar como exemplo dessa disputa a organização do 

sistema de aposentadorias na França, que foi inicialmente criado para 

beneficiar os trabalhadores velhos pertencentes à chamada classe operária 

ou os empregados do setor industrial, na segunda metade do século XIX, 

momento em que a velhice era apenas associada com a idéia de invalidez 

ou improdutividade, sendo percebida socialmente como uma realidade 
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incômoda. Isso estendeu-se até meados do século XX, como denuncia 

BEAUVOIR (1970). 

Naquele momento, era necessário assegurar o amparo institucional 

para os idosos que não poderiam mais garantir sua sobrevivência, 

descentrando da família esta responsabilidade. Em outras palavras, a 

aposentadoria caracterizava o ingresso dos trabalhadores assalariados na 

velhice, situação que, então, passara a merecer amparo social. 

No caso da França, os sistemas de aposentadorias obrigatórias 

tiveram lugar com as leis de proteção social entre 1928 e 1930, e sua 

generalização, a todas categorias sociais, data de 1945, com a criação da 

Seguridade Social. 

Já nos Estados Unidos, também após a Segunda Guerra Mundial, 

(1939-1945), sindicatos, governo e empresários adotaram a estratégia 

comum de encaminhar os trabalhadores à aposentadoria como um elemento 

fundamental das políticas de emprego. 

Nos dois países, com a ampliação do trabalho assalariado para as 

camadas médias, a luta pela aposentadoria ampliou-se para outros setores 

sociais e profissionais que não estavam previstos anteriormente, posto que 

não se tratava de assegurar apenas a velhice dos pobres. Surgiu, então, um  

sistema de instituições com a finalidade específica de tratar a velhice, que se 

interpôs entre as gerações nas famílias. 

A invenção da idéia de terceira idade como uma etapa intermediária 

entre a vida adulta e a velhice, além da aposentadoria, é outro exemplo 

recente desse movimento representando aquelas mudanças no processo 
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produtivo, que resultaram também na ampliação dos setores assalariados 

médios, em boa parte das sociedades européias e americanas, incluindo o 

Brasil, após a Segunda Guerra Mundial (DEBERT e SIMÕES, 1998). 

Estudando a população francesa, ARIÈS (1983) aponta como as 

transformações ocorridas nas expectativas acerca do envelhecimento e nas 

relações entre gerações variaram, desde o século XIX até o final do século 

XX, entre os setores médios e burgueses, e que isto variou a depender da 

coorte analisada. 

Assim, tanto a criação da aposentadoria como de outros benefícios 

para a chamada terceira idade são considerados marcadores que ampliaram 

a visibilidade social do envelhecimento, colocando-o no espaço público em 

vários países do mundo ocidental contemporâneo. Como já assinalamos 

anteriormente, a velhice vem sofrendo, mais recentemente, uma 

requalificação que recoloca sua gestão sob a responsabilidade dos 

indivíduos. Esta questão será discutida, mais detalhadamente, no próximo 

tópico desta introdução. 

Estaremos tomando aqueles marcadores, mais gerais, como 

indicadores de grandes transformações ocorridas na experiência cotidiana 

de conceber e gerir o envelhecimento, posto que não caberia, nos limites 

deste texto, tratar a velhice à luz de conceitos que operam distinções mais 

internas ao processo de envelhecimento, tais como gênero, trabalho e lazer 

em gerações. De qualquer maneira, registramos que esses aspectos serão 

considerados, como temáticas de fundo, quando nos aproximarmos do 

material empírico produzido nesta pesquisa. 
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Em síntese, este estudo se alinha ao pressuposto de que as classes 

de idades, incluindo a velhice, não devem ser tomadas como fatos isolados 

em si mesmos, ou seja, apenas fatos vitais, mas sociais, culturais e 

históricos do curso da vida humana. Ou seja, adotamos a premissa de que 

as categorias etárias durante todo o curso da vida são construções das 

relações entre sujeitos nas dinâmicas realidades sociais concretas. Com 

base nesse pressuposto geral, procuramos revisitar os conceitos de velhice, 

cuidado e autocuidado no envelhecimento. 

 

I.2 – Envelhecimento bem-sucedido e práticas de saúde para idosos 

 

 

“Na vida perder ou ganhar? Tanto faz, tudo é jogar!  

Eu não me preocupo com quem vai colher o fruto: 

O importante é plantar a árvore 

(Sr. João, 77 anos, depondo sobre os seus planos no CSE, 2002). 

 

 

 

A constatação, especialmente desde meados do século XX, de que o 

Homem pode prolongar a vida para um número cada vez maior de 

indivíduos evidencia o fato de que o envelhecimento, em escala 

populacional, é uns dos produtos mais ousados da tecnociência em sua 

intervenção sobre a vida humana. 

É quase senso comum o reconhecimento de que o prolongamento da 

vida, nas sociedades ocidentais contemporâneas, é um ganho coletivo, mas 
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que também vem-se traduzindo em ameaça para a reprodução da vida 

social. Podemos tomar como exemplo disso as projeções sobre os custos da 

aposentadoria e da cobertura médico-assistencial, que indicam a 

incapacidade dos serviços, entre os quais os de saúde, de arcar, em um 

futuro próximo, com a atenção aos idosos, ainda mais quando a qualidade 

dos serviços prestados é sabidamente precária, como no caso brasileiro 

(DEBERT, 1996,1999a; LIMA, 1996). 

Nesse contexto, a gestão da velhice durante muito tempo considerada 

como própria da vida privada e familiar, ou seja, uma questão de previdência 

individual ou de associações filantrópicas, nos meados do século XX, 

adquiriu visibilidade social, ou seja, ganhou expressão e legitimidade no 

campo das preocupações sociais e transformou-se em uma questão da 

esfera pública. Porém, recentemente, o avanço das idades sofreu um 

processo de reprivatização, que recoloca o envelhecer e seus destinos sobre 

a responsabilidade individual, abrindo espaço, então, para que a velhice seja 

relativizada no leque das preocupações sociais do momento (DEBERT, 

1999a). 

Esse duplo movimento de publicização/reprivatização da velhice pode 

ser relacionado tanto com o processo denominado envelhecimento 

populacional como com as mudanças culturais nas formas de pensar e gerir 

a experiência cotidiana. No que se refere ao provimento de cuidados, esses 

processos tensionam o poder público representado pelo Estado, mas 

também a outras instituições e organizações da sociedade civil, tais como as 

comunidades e as famílias.  
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Com a publicização da velhice, elabora-se saberes e práticas sociais 

específicos para lidar com esta nova etapa da vida humana, como já 

apontamos anteriormente. 

Desde os anos 30 do século XX, com a emergência do 

prolongamento da vida como questão social, a temática da velhice passou a 

ocupar espaço no interior de disciplinas como a Sociologia e a Psicologia. 

Esse movimento levou à criação da Gerontologia, que, como já assinalado, 

constituiu-se como campo multidisciplinar de pesquisa e cujo 

desenvolvimento propiciou um novo interesse à Geriatria, especialidade 

médica voltada para as doenças dos indivíduos que envelhecem. 

De acordo com BIRREN e CLAYTON (1967), no início do século 

passado havia cinco ou seis livros sobre envelhecimento publicados 

anualmente nos Estados Unidos, média que se manteve até meados de 

1949. Entre 1950 e 1960, a produção sobre este tema superou toda a 

literatura publicada nos cem anos anteriores. NERI (1996) registrou que 

entre os anos de 1968 e 1969 esse aumento foi da ordem de 270%, 

representado por mais de mil títulos publicados ao ano. 

No nosso país, apenas a partir da década de 80 observamos um 

aumento significativo dessas pesquisas (KARSCH, 1996). Para NERI (1996) 

e DEBERT (1996), três eventos sociais complexos contribuíram para o 

incremento da produção de pesquisas relacionadas à velhice no Brasil: o 

acelerado processo de transição demográfica; o movimento de elaboração 

de programas para idosos (especialmente programas de saúde, a partir de 

1988, e universidades para terceira idade, a partir de 1991); e os 
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movimentos sociais que embasaram as lutas pelos direitos dos 

aposentados, a partir de 1992. 

No Brasil, a primeira sociedade de Geriatria foi fundada em 1961 e 

aberta, desde 1978, também para gerontólogos, sendo autorizada pela 

Associação Médica Brasileira a credenciar o especialista em Geriatria. 

É difícil precisar até que ponto o discurso de especialistas pôde 

influenciar as políticas voltadas para a população idosa, mas o fato é que 

desde os anos 80 a velhice e as questões relacionadas ao envelhecimento 

ocupam cada vez mais espaço entre os temas que preocupam a sociedade 

brasileira (DEBERT, 1999a; L IMA, 1996). 

De qualquer maneira, com a inscrição dos idosos no espaço público, 

ampliaram-se práticas sociais para gerir o prolongamento da vida. Entre 

essas práticas encontramos as práticas de saúde, com destaque para a 

biomedicina, que há muito procura dispensar tratamentos aos chamados 

males da velhice, buscando explicar as causas do envelhecimento e retardar 

seus efeitos.  

Assim é que, desde o século XIX, alguns médicos publicam 

conferências e monografias sobre patologias consideradas como específicas 

da senilidade, mas a Geriatria, propriamente dita, somente constituiu-se 

como campo de estudo e práticas na segunda metade do século XX, quando 

o contexto social propiciou a sua emergência. Antes disso, as propostas de 

terapia para tratar o envelhecimento eram tidas, pelos médicos, como mera 

ilusão (BENOIT-LAPIERRE, 1983; MINOIS, 1987). 
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A emergência da velhice como problema social, conforme já 

assinalado, trouxe para a cena pública as múltiplas dimensões do 

envelhecer e as possíveis intervenções, desde as iniciativas voltadas para 

formas de bem-estar que deveriam acompanhar o avanço das idades, até 

empreendimentos voltados para os cálculos dos custos financeiros que o 

envelhecimento populacional trará para a economia de cada país. 

Nas últimas décadas do século XX, a gestão dos cuidados para 

idosos deslocou-se da esfera privada para a esfera pública. O cuidado para 

com a saúde do idoso que, até então, era exclusivamente responsabilidade 

das famílias constitui-se em problema para o Estado e os serviços públicos 

de saúde e de assistência social. 

Em diversos países do mundo, naquele momento, elaboram-se 

políticas públicas, voltadas para os mais velhos, cuja finalidade principal 

consiste em instruir propostas concretas de atenção à saúde, definindo 

diretrizes para ação e elaborando programas de assistência social e de 

saúde. É o que descrevemos a seguir, em linhas gerais. 

Desde os anos 80, tendo como marco institucional mais importante a 

Assembléia Mundial sobre Envelhecimento, que aprovou o Plano de Ação 

das Nações Unidas sobre Envelhecimento, os programas de saúde para 

idosos propõem cuidados ampliados, visando promover a integração social e 

a manutenção da autonomia e visando também minimizar o uso de serviços 

de saúde, tanto no nível ambulatorial como no hospitalar (ONU, 1982). 

No Brasil inicia-se, naquele momento, um movimento para a 

expansão da atenção à saúde do idoso, na rede dos serviços públicos, 
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processo que se consolidou com a reformulação, ocorrida em todo o setor 

saúde, no final da década de 80 (TEIXEIRA, 1989; NEMES FILHO, 2000). 

Essa expansão da atenção trouxe, em seu bojo, o princípio da 

desinstitucionalização da velhice, ou seja, a manutenção do idoso na 

comunidade vivendo com independência, o maior tempo possível. No Brasil, 

nos anos subseqüentes, essa tendência deflagrou o movimento de 

regulamentação das casas de apoio, asilos e outras instituições geriátricas, 

processos que culminaram na promulgação, em 1994, da Política Nacional 

do Idoso (LEI 8.842, de 1994), a qual dispõe sobre os direitos do cidadão 

idoso, no que se refere à promoção da cidadania, integração e participação 

efetiva na sociedade, e cria o Conselho Nacional do Idoso. 

Em 1996, essa lei é regulamentada por decreto do presidente da 

República (DECRETO 1.948, de 1996) e estabelece-se a Política Nacional 

de Saúde do Idoso, que se pauta no artigo 9o dessa lei e prevê, entre outras 

coisas, o apoio e o desenvolvimento de: 

 

“Programas de prevenção, educação e promoção da saúde”, visando, 

com esses programas, “estimular a permanência do idoso na 

comunidade, junto à família, desempenhando papel social ativo, com a 

autonomia e independência que lhe for própria; estimular o autocuidado 

e o cuidado informal; envolver a população nas ações de promoção da 

saúde do idoso; estimular a formação de grupos de auto-ajuda, de 

convivência, em integração com outras instituições que atuam no 

campo social; produzir e difundir material educativo sobre a saúde do 

idoso” (MPAS, 1997). 

 

A viabilização dessa ação governamental competiu ao Ministério da 

Saúde, por intermédio da Secretaria de Assistência à Saúde, em articulação 
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com as secretarias de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Ao Ministério da Previdência e Assistência Social coube 

coordenar as articulações interministeriais com a sociedade civil, aprovando 

um documento de “Estratégias e Metas de Ação” com o seguinte diagnóstico 

social: 

 

“(...) Existe no Brasil uma crise no atendimento à pessoa idosa, exigindo 

uma reformulação em toda estrutura disponível de responsabilidade do 

governo, e da sociedade civil. Havendo necessidade de repensar os 

modelos institucionais, dando prioridade ao atendimento para que o 

idoso permaneça junto à família e à comunidade, com maior grau de 

autonomia e independência funcional possíveis” (...) (MPAS, 1997). 

 

No momento encontra-se em processo de implementação em 

algumas cidades, como no município de São Paulo, propostas para 

elaboração de uma Política Municipal do Idoso (CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL, 2002).No conteúdo das proposições apresentadas prioriza-se a 

presença dos idosos na comunidade, passando a institucionalização a 

figurar como última alternativa de atenção a este segmento populacional. 

Esses discursos refletem uma outra conseqüência do processo de 

envelhecimento populacional, isto é, a produção de uma nova categoria 

cultural: as pessoas idosas. A presença de maior número de pessoas idosas 

na cena social coloca em xeque significados e estereótipos, o que implica, 

conforme já mencionado, a tendência de quase inverter o significado da 

velhice de um processo contínuo de perdas e sofrimentos para um momento 
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privilegiado para a integração social e realização de novas conquistas 

guiadas pelo prazer, autonomia1 e realização pessoal. 

Como já apontamos anteriormente, a perspectiva de fonte de recursos 

atribui valores mais positivos ao avanço das idades e aos mais velhos, 

podendo representar uma concepção, no limite, emancipadora de pessoa 

idosa. No entanto, devemos examiná-la com bastante cuidado para não 

perder de vista a perspectiva de que o sofrimento, aqui entendido como 

doença, solidão, desassistência, violência e até abandono, também pode 

estar presente na velhice e de que ter ou cuidar desses problemas é uma 

responsabilidade social que transcende a responsabilidade estritamente 

individual. Daí a importância dos programas de terceira idade e dos 

programas de saúde na formulação de uma experiência coletiva, 

contribuindo para a construção de uma nova identidade coletiva e individual 

para os novos velhos. 

Em tese, esses programas oferecem um conjunto de valores e 

normas que valorizam a emancipação dos indivíduos e grupos, 

                                                 
1 Embora grande parte da literatura referida ao envelhecimento restrinja o conceito de 

autonomia a uma de suas dimensões, tal como a dimensão física ou a capacidade 

funcional, tomamos, nesta investigação, a idéia de autonomia como expressão de liberdade, 

a ser compartilhada, inclusive no que se refere ao poder de escolha, decisão e deliberação 

do cuidado em saúde. Autonomia é uma palavra de origem grega e significa autos – próprio 

e nomos – lei. O Dicionário Aurélio, de língua portuguesa, define o termo como “Propriedade 

pela qual o homem pretende poder escolher as leis que regem sua conduta”. Outra 

definição interessante, porque ampliada, é aquela formulada por PELLEGRINO (1990), 

apud DERNTL (1998). Para esse autor a autonomia é “a capacidade de autogoverno, um 

atributo inerente aos seres racionais que lhes permite eleger e atuar de forma razoável, 

sobre a base de uma apreciação pessoal das possibilidades presentes ou futuras, avaliadas 

em função de seu próprio sistema de valores”. 
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apresentando, assim, recursos fundamentais para que se produzam novas 

concepções sobre a velhice e para que se operem desconstruções de 

estereótipos que ora definem a velhice como encargo, ora como legado. 

Trata-se de programas que reconhecem a diversidade intrínseca ao 

envelhecer, tomando-a como parte do conjunto social para identificar 

disponibilidades das pessoas idosas para o aprendizado e para novas 

experiências. As universidades abertas à terceira idade, assim como os 

grupos de convivência para a terceira idade e os programas de saúde para 

idosos representam as principais iniciativas institucionais desse movimento 

(DEBERT, 1999a; FARIA JUNIOR e COL, 1995; BRITTO DA MOTTA, 1999; 

USP, 1999; LIMA, 1996). 

No que se refere aos programas de saúde, as primeiras iniciativas de 

expansão da atenção à saúde dos idosos datam da década de 80 e são 

representadas pelos programas de atenção saúde para idosos elaborados 

pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde de alguns Estados. Até 

aquela data, no que se refere à rede de serviços públicos, os idosos eram 

atendidos em serviços especializados que, no Brasil, desenvolveram-se a 

partir de meados da década de 60, e se organizaram como centros de 

especialidade geriátrica, com exercício em geral restrito a hospitais da rede 

pública e aos hospitais-escola de centros universitários, os chamados 

“centros de excelência”, como aconteceu na cidade de São Paulo 

(CASTANHEIRA; TEIXEIRA e LIMA 1993). 

Observamos que a partir da década de 90, os programas de saúde 

específicos para idosos, na sua grande maioria, vêm restringindo os seus 
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campos de atuação ao tratamento das doenças crônicas tanto clínicas como 

mentais. De fato, estudando a emergência da extensão das propostas de 

atenção à saúde para idosos no Estado de São Paulo, identificamos que os 

programas, especialmente os que foram elaborados no final da década de 

80 para orientar as ações no nível primário da atenção, vêm experimentando 

uma redução tanto de seus princípios gerais como dos seus objetivos e 

conteúdos tecnológicos (LIMA, 1996; 1997; 2000 a). 

Isto é, os idosos, que antes eram atendidos nos serviços 

especializados ou nos serviços básicos da rede púb lica como parte da 

clientela adulta com diagnóstico de doenças crônicas degenerativas, 

tornaram-se uma população-alvo de programas específicos de atenção 

integral nos serviços de atenção primária, desde o final da década de 80. 

Mas, apesar dessa efetiva expansão da atenção para a clientela idosa, o 

setor de atenção à saúde manteve a organização do trabalho centrado no 

atendimento médico individual às doenças crônicas degenerativas, 

restringindo-se, em grande parte, a atendimentos médicos esporádicos de 

complicações. 

Isso decorre, em grande parte, do fato de que a extensão da atenção 

à saúde no Brasil ainda se restringe ao acesso à assistência médica 

individual, sendo freqüente, nos serviços públicos, especialmente nos 

serviços básicos, a redução do envelhecimento a um dos seus atributos: a 

doença crônica (DALMASO, 1993; NEMES, 1991). 

Consideramos que a redução observada nos programas de atenção 

para idosos relativos aos princípios gerais, objetivos e conteúdos 
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tecnológicos, antes mais ampliados, está relacionado a dois movimentos: o 

aprofundamento da medicalização da velhice e a emergência de novas 

representações com os respectivos estereótipos sobre o envelhecer. 

Isto é: a emergência dos estereótipos da velhice bem-sucedida e do 

seu contraponto a velhice-doente estaria, de certo modo, deslocando para o 

indivíduo a responsabilidade de envelhecer bem. É como se dependesse 

exclusivamente de cada um os destinos do bem envelhecer, sendo esta 

situação agravada pelo contexto em que os custos da cobertura assistencial 

da velhice avançada são cada vez mais altos (DEBERT, 1996; LIMA, 1996). 

Há, mais recentemente, um esforço do poder público para expandir a 

oferta de assistência para idosos doentes ou dependentes, com a 

estruturação de centros de referência especializados e com a 

implementação dos Programas de Saúde da Família, que prevêem o 

atendimento médico domiciliar para as doenças crônicas, sabidamente mais 

prevalentes entre idosos, conforme observado no município de São Paulo 

por RAMOS e COLS (1998). No entanto, até porque estão em fase de 

implementação, é fácil constatar que essas iniciativas são ainda incipientes 

no que se refere à cobertura da população-alvo, sendo ainda necessário que 

se avalie, a mais longo prazo, tanto a efetividade como o impacto de suas 

ações. 

Considerando que nem todos os idosos são portadores de doenças 

crônicas e que grande parte dos que envelhecem demandam cuidados 

diversificados de prevenção e promoção da saúde, é também primordial, 

além do desenvolvimento de tecnologias assistenciais que operem as 
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dimensões orgânicas e socialmente mais dominantes do envelhecimento, a 

ampliação das atividades e programas que favoreçam as dimensões 

potencialmente mais positivas da velhice, tais como o bem-estar, o prazer e 

a autonomia (CASTANHEIRA; TEIXEIRA e LIMA 1993; LIMA; NEMES 

FILHO, RODRIGUES e TEIXEIRA, 2000). 

Por outro lado, observamos que ao envelhecimento da população não 

necessariamente corresponde a melhoria da qualidade de vida, 

especialmente para os idosos que residem nas periferias das grandes 

cidades e para os que apresentam algum grau de comprometimento da 

autonomia física, mental e/ou social (FARIA JUNIOR e RIBEIRO, 1995). 

As dificuldades enfrentadas por idosos não alfabetizados e/ou com 

incapacidade funcional para realizar as atividades da vida diária, como usar 

transportes coletivos no município de São Paulo, são exemplos da 

inadequação das grandes cidades para atender mais amplamente às 

necessidades cotidianas dos que envelheceram (LIMA, TEIXEIRA e 

RODRIGUES, 1992; MEDINA, 1993). 

Esta situação agrava-se nos casos em que há comprometimento da 

autonomia física ou mental, em que a ajuda de terceiros torna-se inexorável, 

temporariamente ou definitivamente, pois muitos são os que se encontram 

abandonados, especialmente os mais severamente comprometidos 

(MEDINA, 1993; DEBERT, 1996). 

De fato, a assistência oferecida para idosos nos serviços de saúde, 

em particular nos serviços públicos de saúde, ainda representa, de um modo 

geral, um recurso limitado para atender às sofisticadas necessidades de 
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saúde e especialmente para promover a saúde dos que envelhecem. 

Conforme já apontado anteriormente parte desses serviços ainda restringe-

se a oferecer assistência médica individual para tratar as complicações 

decorrentes das doenças crônicas degenerativas, com ênfase nas doenças 

cardiovasculares (DALMASO, 2000; LIMA, 2000 b). 

Além disso, os programas de saúde específicos para idosos 

oferecidos nesses serviços definem, em grande parte, suas ações a partir da 

estratégia de controle de risco, para doenças crônicas degenerativas, 

experimentando restrições na possibilidade de intervir nos determinantes 

relacionados ao contexto social mais ampliado, posto que o espectro das 

ações se centra nos indivíduos. 

Sabemos que o incremento das doenças crônicas, justificado pelos 

processos de transição demográfica e epidemiológica, isto é, pelas 

mudanças nos padrões de morbimortalidade relacionadas ao 

envelhecimento populacional requer estratégias de controle tanto para os 

indivíduos como para as populações, mas na efetiva implementação os 

programas contemplam apenas os indivíduos. Esse movimento contrasta 

com os princípios gerais enunciados, tanto no âmbito nacional como 

internacional, para promover uma atenção mais integral a todos os 

segmentos da população incluindo os idosos. Vejamos alguns desses 

princípios. 

A divulgação da Carta de Ottawa, pela OMS em 1986, é considerada 

uma iniciativa importante, do movimento internacional, na busca de 

estratégias e concepções consideradas mais promissoras e abrangentes 
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para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações 

humanas e seus entornos. Esse documento sintetiza a primeira conferência 

internacional de promoção da saúde – cuja finalidade era alcançar “saúde 

para todos no ano 2000” –, enfatiza a importância do conceito e das ações 

de promoção da saúde e destaca recomendações para o enfrentamento do 

que foi identificado como os principais determinantes de saúde, nos países 

da América Latina. 

O conceito de promoção da saúde inicialmente aplicado para 

caracterizar um nível de atenção do modelo de medicina preventiva, 

proposto por LEAVELL e CLARK (1965), ampliou seu significado, passando 

a abranger um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-

doença-cuidado. Na carta de Ottawa, a promoção da saúde é definida como: 

 

“O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo”, assumindo que (...) “É essencial capacitar as 

pessoas para aprender durante toda a vida, preparando-se para as 

diversas fases da existência, o que inclui o enfrentamento das doenças 

crônicas e causas externas (...)” (OMS, 1986). 

 

Esse documento é uma referência fundamental, sendo o conceito de 

promoção da saúde considerado, por alguns, quase um “novo paradigma 

mundial para construção de uma nova Saúde Pública”, conforme podemos 

constatar em um documento divulgado pelo Ministério da Saúde. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, sem data). 
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De qualquer maneira, até o início do século XXI, a meta “Saúde Para 

Todos no ano 2000” não se confirmou, o que nos faz indagar se isso teria 

ocorrido por que os meios necessários para que os indivíduos possam 

“melhorar e exercer o maior controle sobre a saúde” não se estabeleceram 

plenamente e se isso estaria associado a duas razões principais: às 

dificuldades econômicas dos países periféricos de enfrentar a complexidade 

dos seus quadros sanitários e ao pouco desenvolvimento de modelos 

assistenciais e tecnologias de atenção mais adequadas para responder aos 

sofisticados problemas de saúde dos indivíduos e das diferentes 

populações. 

De qualquer modo, a carta de Ottawa continua influenciando menos 

ou mais, com alguns de seus princípios gerais, a elaboração de propostas 

de atenção mais ampliadas que contemplem alguns processos sociovitais 

específicos, como o envelhecimento. 

Datam também dos anos 80 as recomendações e preocupações, das 

agências internacionais de saúde, com a promoção da saúde e o bem-estar 

das pessoas que envelhecem, com a orientação de que se desenvolvam 

programas integrais que satisfaçam as necessidades sanitárias e integrem 

os programas de assistência sanitária à estratégia de atenção primária 

(OPS, 1985; 2000). 

Porém, segundo COPPAD (1985), desde o final dos anos 70 já estava 

presente nos pronunciamentos dos representantes da OMS a preocupação 

com “a necessidade de incentivar os indivíduos e a comunidade de ocupar-

se de si mesmos para atingir o bem-estar físico, mental ou social”. Esse 
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autor argumenta que, em todo o mundo, há um incremento de pessoas 

vivendo mais tempo e, conseqüentemente, um aumento na utilização dos 

serviços de saúde. Esse quadro é considerado mais preocupante para os 

países da América Latina e do Caribe, que até as últimas décadas do século 

XX apresentavam suas populações constituídas majoritariamente por jovens. 

Com o envelhecimento populacional acelerado, os serviços de saúde 

não estariam preparados, tanto em quantidade como em qualidade, para 

atender os idosos. COPPARD também chama atenção para o fato de que, 

naqueles países, mais de 25% dos indivíduos deixa de recorrer ao 

atendimento profissional para cuidar da saúde e que esse potencial deveria 

ser valorizado para capacitar os idosos a promover a saúde, se 

responsabilizar por seus próprios cuidados e preservar a qualidade de vida. 

E recomenda prudência na elaboração dos “programas de autocuidado”, 

pois pouco se conhece “a respeito das crenças e atitudes desses idosos”. 

 

Para COPPARD (1985) o autocuidado compreende: “todas as 

ações e decisões que o indivíduo toma para prevenir, diagnosticar ou 

tratar suas doenças ou para manter e melhorar sua saúde e as decisões 

de utilizar tanto os cuidados de saúde formais como os informais”. 

 

Essa abordagem indica uma possível distinção entre o cuidado e a 

assistência, entre a população e os serviços e propõe programas que visam 

o adestramento dos indivíduos para melhor lidar com sua saúde e 

sofrimentos. 
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Com essa proposição, corre-se o risco de que a responsabilidade por 

cuidar-se ou abandonar-se recaia, em última instância, sobre os indivíduos 

menos ou mais apoiados pelos serviços de saúde. 

Desde a carta de Ottawa ficou estabelecido que “a promoção da 

saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai além de um 

estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global”, com a 

recomendação de que pré-requisitos básicos estejam presentes para 

viabilizar o incremento das condições de saúde, entre os quais estão a 

participação no controle do processo de promoção da saúde e o 

“desenvolvimento de habilidades pessoais”. 

No que se refere à promoção da saúde no envelhecimento, operou-

se, desde então, uma ampliação da noção de autocuidado, que adquiriu uma 

conotação educacional que considera o potencial do idoso de não apenas 

aprender, mas também de transmitir aos outros as técnicas de autocuidado. 

No entanto, conforme já apontado, o modelo assistencial, hoje 

dominante no Brasil, centra-se na assistência individual e tem no controle do 

risco o principal objetivo, quando se trata de doenças crônicas 

degenerativas, muito comuns em idosos. Todavia, é possível identificar 

ações que se desenvolvem, nas comunidades, muitas vezes em paralelo às 

que são oferecidas pelos serviços de saúde. 

Podemos tomar como exemplo o caso da cidade de São Paulo, onde 

uma rede informal composta por cuidadores de idosos vem sendo descrita 

como um importante suporte para a realização do cuidado, especialmente 

dos mais dependentes (KARSCH, 1998). 
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Longe do atendimento institucional, nas famílias e nas comunidades, 

organiza-se com freqüência uma rede de cuidadores informais que fornece 

apoio para aqueles que apresentam algum grau de dependência quee em 

sua grande maioria são os idosos. Este movimento de constituição de redes 

de apoio tem sido descrito como de fundamental importância para uma 

maior e melhor sobrevida de idosos em diversos países (RAMOS, 1987; 

ZARIT, 1993). 

Apesar de a produção gerontológica e de as atividades referenciadas 

nessa produção oferecerem numerosos argumentos a favor da educação 

continuada e da promoção da integração e da participação dos idosos na 

vida social, são ainda menos conhecidos, em relação aos idosos 

dependentes, os indivíduos que envelhecem com independência e, 

especialmente, as estratégias que adotam para preservar ou restaurar a 

autonomia, na realização das atividades da vida diária. 

No entanto, há considerável consenso na literatura, nas diretrizes 

políticas e nos programas de atenção a respeito da possibilidade de novas 

aprendizagens, manutenção da capacidade de adaptação dos idosos, 

condições que esses autores associam à noção de velhice bem-sucedida. O 

Plano de Ação da OPS para o triênio 1999-2002, como uma estratégia para 

promover o bom envelhecimento, por exemplo, baseia-se na premissa de 

que: 

 

 

 



 37 
 

“O bom envelhecimento depende em grande medida da 

prevenção das doenças e incapacidades, da manutenção de uma 

atividade física e funções cognitivas em larga escala e da participação 

ininterrupta em atividades sociais e produtivas” (OPS, 2000). 

 

Os programas e ações, de boa qualidade, que se organizam 

buscando atendimento às múltiplas necessidades dos que envelhecem 

podem contribuir como suporte social valioso, orientando o cuidados mais 

importantes e incrementando a capacidade dos idosos e/ou dos seus 

cuidadores de lidar com conflitos, e desse modo contribuir para o 

envelhecimento saudável, já que, reconhecidamente, grande parte dos que 

envelhecem busca atendimento naqueles serviços. 

As proposições apontadas acima nos remetem à seguinte questão: 

como as ações de autocuidado se constróem no cotidiano e de que modo 

os serviços de saúde, em particular os serviços locais e públicos de saúde, 

podem atuar facilitando o autocuidado dos idosos? 

Para tentar encaminhar uma resposta a essa questão, partimos do 

princípio de que toda busca por serviços de saúde funda-se na noção 

primeira de carecimento, na percepção de que alguma coisa não vai bem no 

modo de andar a vida individual ou coletiva e na tentativa de tradução dessa 

necessidade em linguagem que dará sentido tecnológico ao sofrimento 

(MENDES-GONÇALVES 1990, SCHRAIBER e MENDES-GONÇALVES 

1996; LIMA, SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; CASTANHEIRA e NEMES 2000). 

Refletindo sobre os significados que a busca por saúde adquire para a 

população hoje atendida na rede do SUS, ou Sistema Único de Saúde, LUZ 

(2001) defende a idéia de que o uso dos serviços de saúde tem significado, 
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entre outras coisas, uma tentativa da maioria da população ver atendidas 

necessidades que, embora sejam formuladas como queixas ou sofrimentos 

e reconhecidas como demandas pelos técnicos da saúde, representam 

principalmente a busca por renovação da sociabilidade ou uma tentativa de 

recuperação do tecido social comunicativo, para resistir ao individualismo 

hoje dominante nas metrópoles, conforme observamos no caso das cidades 

brasileiras. 

No caso dos mais velhos, o elo de ligação com o serviço muitas vezes 

é procurado como a única possibilidade de manter a participação na vida 

comunitária e a geratividade, ou seja, buscar cuidar-se para ser capaz de 

cuidar dos outros. Isso é facilmente identificado nas idosas que cuidam dos 

netos ou de familiares doentes. 

LUZ (2001) ainda argumenta que a rede de serviços representa uma 

possibilidade, ainda que focal, de encontro de sujeitos, mesmo que na 

maioria das vezes centrada na assistência individual a sofrimentos físicos ou 

mentais. De fato, há vários serviços de saúde, da atual rede do SUS, que 

oferecem programas e atividades que favorecem o exercício da convivência 

e solidariedade no lugar do isolamento e competição. Em serviços 

organizados por esses princípios, como no caso de alguns serviços de 

Atenção Primária à Saúde, que oferecem programas para idosos, as 

demandas requalificam-se, ampliando-se as possibilidades de atenção. 

Sabemos que não é rara a procura dos mais velhos pelos serviços de 

saúde, seja para uma avaliação de saúde (mais conhecida como check-up), 

seja para tratar alguma doença, sofrimento ou, mais recentemente, para 
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prevenir doenças pela vacinação, ou ainda em busca de exames preventivos 

ou orientações de promoção da saúde. Entre estas destacam-se as 

orientações de autocuidado, tais como o controle sistemático da pressão 

arterial, a realização de atividades físicas regulares, o abandono do hábito 

de fumar, o controle da alimentação etc. 

Nesta investigação relacionamos ao ato de cuidar da saúde um 

atributo do específico do envelhecimento, quase um requisito para continuar 

vivendo bem e por mais tempo manter o sentido da existência: a 

geratividade. Ou seja, cuidar de si é fundamental para que os idosos se 

mantenham produzindo cuidado para as gerações futuras. Esta necessidade 

antevista e projetada de si para os outros, no limite em escala histórica, 

exigiria, de certo modo, a manutenção da velhice mais bem-sucedida 

possível ou a busca da boa velhice ativamente construída pelos idosos e 

que seria compartilhada com outras gerações. 

Isso nos remete, como já sugerido por DEBERT (1999a), à idéia da 

reinvenção da velhice e de sua gestão, com a ampliação da participação dos 

idosos e de outras classes de idade nesta construção. O principal risco 

dessa reinvenção consistiria, como vimos assinalando, na criação de novos 

estereótipos para a velhice, que poderiam contribuir para a reedição da 

conspiração do silêncio sobre a condição de envelhecer, à qual se referiu 

BEAUVOIR (1987). Em outras palavras, o processo de reprivatização da 

velhice, que muitas vezes traduz-se em dar a voz aos oprimidos, pois o 

idoso é convidado para escolher os rumos de seu envelhecimento, contém o 
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risco de prescrever como obrigação de toda pessoa o que seria um direito 

de escolha. 

Nos serviços de saúde, em geral, e em especial nos serviços locais, é 

provável que o risco de reinstaurar a conspiração de silêncio coloque-se 

tanto mais quanto as atividades assistenciais estejam centradas na noção 

dicotômica de tratamento prescritivo para a velhice doente versus as 

orientações técnicas de promoção/prevenção da saúde visando a velhice 

bem-sucedida. Com essa postura, no limite, os problemas de saúde dos 

idosos seriam tratados como um problema de quem, não se prevenindo, 

atinge “a idade” com sofrimentos que seriam evitáveis. Operando-se, então, 

uma cisão não apenas entre o tratar e o prevenir, mas entre a relação dos 

sujeitos envolvidos no cuidado, com o risco de interdição do diálogo entre 

esses sujeitos. 

De que modo se pode encaminhar uma tentativa de romper essa 

suposta conspiração de silêncio, favorecendo a instauração de práticas de 

saúde mais comprometidas com a ampliação do encontro entre sujeitos? 

Talvez desenvolvendo, como sugere MERHY (2000), práticas que 

possibilitem a expressão mais plena do “outro-do-cuidador”, no ato de 

cuidar. Ou buscando a ampliação do diálogo no momento assistencial, 

conforme sintetiza AYRES (2000): 

 

“(...) É do ‘outro-do-cuidador’ esse sujeito-objeto que inexoravelmente 

participa do momento assistencial que pode surgir a demanda por 

arranjos tecnológicos mais sensíveis às necessidades de saúde de 

indivíduos e coletividades” (...). 
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Alinhar-se a estas perspectivas nos parece ainda mais primordial 

quando se trata de desenvolver dispositivos que favoreçam o cuidado e o 

autocuidado. A idéia é que, com a ampliação da interação entre sujeitos, isto 

é, usuários e técnicos, a atenção ao idoso requalifique-se, ampliando-se na 

modalidade cuidado, e não restrindo-se à dimensão técnica e terapêutica da 

intervenção, o que certamente não está dado a priori nos serviços, 

necessitando de investimentos. Trata-se de buscar reconhecer as 

possibilidades de ampliação dos espaços de fala e de escuta que 

requalifiquem as práticas de atenção à saúde para idosos. 

Que elementos poderiam facilitar a interação de sujeitos envolvidos 

no cuidado dos idosos? E quais poderiam dificultar essa interação? Nesta 

pesquisa defendemos a tese de que o autocuidado no envelhecimento não 

pode ser compreendido como simples adoção de um conjunto de saberes 

técnicos para manter promover ou restaurar a saúde, mas caracteriza-se 

como uma atitude prática diante da experiência concreta do envelhecer, 

intimamente relacionada às condições de vida e às experiências de 

interação familiar e comunitária. Retomaremos essa questão, mais 

detalhadamente, no capítulo que apresenta os resultados desse estudo. 

A seguir examinamos as concepções de cuidado e autocuidado e as 

suas possíveis aplicações para as práticas de saúde no envelhecimento. 
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I.3 – Envelhecimento, cuidado e autocuidado 

 

 

“Nenhum ser humano se humaniza sozinho. 

Sempre precisa de outro 

 que testemunhe seu inacabamento” 

 (LAPASSADE, 1963). 

 

 

Refletir sobre o envelhecimento e a geratividade na perspectiva do 

curso de vida nos remeteu ao princípio ético que considera a existência 

humana essencialmente um projeto inacabado e que se confirma na relação 

com o outro. Trata-se de pensar o curso da vida inspirada na noção dialética 

de construção em contraposição à idéia natural/linear de desenvolvimento 

e/ou progresso. Nessa abordagem, viver significa sempre a totalização em 

curso, e que se realiza na  relação entre sujeitos (OLIVEIRA, 1999). 

Estudando o dia-a-dia de crianças cuidadas pelas avós nas chamadas 

classes populares, o autor citado identificou que a necessidade de 

convivência pode abrir espaços para uma co-educação de gerações, 

tensionando as tendências sociais predominantes que segregam os 

indivíduos. 

Naquele caso, a necessidade de companhia propiciou o encontro de 

sujeitos que são reconhecidos pela suposta ausência da condição de 

maturidade. A criança porque ainda não a teria atingido e o velho por 

supostamente tê-la perdido. Este mecanismo de exclusão os aproximou na 

convivência cotidiana mediada pelo cuidado. Trata-se de um movimento de 
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inclusão construído pelo encontro de sujeitos que, excluídos do cenário 

social mais abrangente, buscaram estabelecer, na vida cotidiana, relações 

mais solidárias e ricas de convivência. 

Tais proposições nos parecem fecundas e bastante exemplares para 

esta pesquisa sobre autocuidado no envelhecimento, por contribuem para 

uma possível ampliação da aplicação da concepção de geratividade, 

relacionada à noção de cuidado. 

A identificação desse exemplo de solidariedade entre gerações 

possibilita a explicitação de modos de cuidar fundados na intersubjetividade, 

como relação de trocas entre sujeitos, no convívio cotidiano com o outro. Ao 

mesmo tempo, nos faz refletir que o exercício de construção de si mesmo, 

com a participação indissociável do outro, não é um atributo específico de 

indivíduos mais velhos, senão a cotidiana ocupação do genericamente 

humano com a vida, mediada necessariamente pelo cuidado. 

Esta constatação coloca o cuidado em um lugar central da existência 

humana, um elemento inerente à constituição da vida, nos convidando a 

uma aproximação, tal como já o fizeram ALMEIDA (1995), BOFF (2001) e 

AYRES (2002a, 2002b), entre outros, da dimensão filosófica do cuidado. 

Tarefa que nos remete às contribuições de HEIDEGGER (1989), um 

pensador que em sua obra “Ser e Tempo” interpretou o cuidado como o 

modo de ser essencial que confirma a “pré-sença do Homem no mundo”. 

O exame mais aprofundado da obra heideggeriana não caberia no 

escopo deste trabalho, de tal modo que estaremos nos limitando, para a 

finalidade imediata desta pesquisa, a tomar como idéias reguladoras três 
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elementos desenvolvidos por aquele autor. O primeiro diz ser o cuidado um 

fenômeno que possibilita a existência humana enquanto humana; o segundo 

diz que o Homem, ao cuidar de ser, cuida dos outros porque é 

inexoravelmente constituído na relação com os outros; e o terceiro, 

reconhecendo a temporalidade da existência humana, nomeia o cuidado 

como a possibilidade de o homem ser livre no mundo para alcançar as suas 

mais peculiares possibilidades. Assumindo que essas são qualidades 

substantivas do cuidado, buscaremos transpor para o plano mais concreto 

das práticas de saúde a indagação acerca do lugar que, a vida e a 

tecnociência ocupam no interior dessas práticas. Esta é uma tarefa 

complexa que buscamos realizar ao examinar as narrativas produzidas 

nesta pesquisa. 

Como ponto de partida, compartilhamos com AYRES (2002a) a 

postura crítica a respeito do lugar da vida nas práticas de saúde. Em sua 

reflexão sobre a crise da assistência à saúde e o cuidado como desafio para 

o pensar e o fazer nas práticas de saúde no século XXI, esse autor chama a 

atenção para o que poderíamos considerar o epicentro de uma crise de 

relação entre a vida e a tecnociência, argumento que destacamos a seguir: 

 

“(...) Justamente porque a vida é a inseparabilidade entre o eu e o outro, 

sujeito e objeto, humanidade e mundo; justamente porque nela os 

critérios do Bom, do Belo e da Verdade referem-se mutuamente; 

justamente porque na vida querer, julgar, conhecer e fazer são 

diferentes expressões de um mesmo ‘ser-aí-compartilhado’ é que 

dizemos que a arte tecnocientífica de assistir à saúde anda mesmo 

desinteressada pela vida e conseqüentemente em crise. Ao tornar-se 

quase impermeável a questões acerca do que seja a Boa saúde; ao 
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limitar a um mínimo o lugar do prazer do desejo e da felicidade como 

critérios válidos para avaliar a boa prática; ao não se preocupar 

suficientemente com a natureza e os mecanismos da construção dos 

consensos intersubjetivos que orientam suas verdades, a assistência à 

saúde começa a se tornar problemática para seus próprios criadores, 

enfrentando crises econômicas, crises políticas, mas especialmente, 

crises de legitimidade (...)”. 

 

Como as questões assinaladas anteriormente se especificam para as 

práticas de saúde destinadas aos idosos? O que conduziria um indivíduo 

idoso a se cuidar para além da óbvia necessidade de evitar o sofrimento e 

buscar viver mais tempo? 

Encaminhar respostas para estas questões é uma das motivação 

desta investigação. Para a primeira pergunta, remeteremos ao exame crítico 

os princípios das propostas de atenção. Trata-se de argüir as proposições as 

quais instruem serviços e os programas de saúde quanto à finalidade de 

suas ações para acrescentar mais vida aos anos e não mais anos à vida, 

ideário bastante difundido entre os técnicos que se ocupam da velhice como 

fonte de recurso. 

Para a segunda pergunta, a resposta mais imediata que costuma 

ocorrer é que quem envelhece procura cuidar-se porque quer viver mais 

tempo, sem sofrimento, adiando ao máximo os males da velhice e a morte. 

Embora essa seja, sem dúvida, parte do que possa ser respondido, nos 

parece insuficiente para que possamos perceber mais profundamente por 

que o velho busca cuidar de si, mesmo tendo como horizonte inexorável e, 

aparentemente mais provável que os mais jovens, a morte. 
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Embora o termo seja relativamente novo no campo da saúde, o 

autocuidado é considerado a mais antiga e difundida forma de 

comportamento individual relacionada à saúde. A produção teórica sobre 

autocuidado conta com um vasto quadro referencial que orienta pesquisas, 

programas e políticas, representando tanto a perspectiva dos profissionais 

como a de usuários de serviços de saúde. Geralmente as definições de 

autocuidado envolvem as ações relacionadas à saúde que são adotadas por 

indivíduos por conta própria, com ou sem a orientação de profissionais da 

saúde Uma parte importante dos trabalhos, especialmente aqueles 

produzidos pelo movimento feminista nos Estados Unidos na década 50-60, 

enfatiza o “empowerment”, traduzido como “empoderamento”, uma 

estratégia que tentar garantir a maior autonomia possível das mulheres em 

relação ao ato de cuidar de si (NEVES, 1987; OREM, 1991; WOOMERT, 

1994; CHOMPRÉ, 1994). 

A noção de autocuidado comporta uma variedade de definições, tais 

como auto-ajuda, promoção da saúde e prevenção de doenças (incluindo os 

conceitos epidemiológicos de estilos de vida saudáveis e prevenção de 

risco), as medidas clínicas de autocuidado envolvendo auto-diagnóstico, e 

auto-tratamento de doenças, em especial de doenças agudas, auto-

medicação, auto-exames para rastreamento de riscos, auto-testagem ou 

auto-manejo de condições crônicas, parceria de cuidados entre cuidadores 

informais e profissionais da saúde, comunicação e informação em saúde, 

envolvendo prevenção secundária ou cuidados de reabilitação, e avaliação 

da adesão às orientações de saúde. Algumas definições incluem o cuidado 
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realizado por cuidadores informais, embora seja mais comum a perspectiva 

de modelos ou programas de autocuidado realizados por profissionais de 

saúde. 

Em síntese, o autocuidado pode ser considerado uma noção ampla e 

multifacetada. As aplicações dessa noção diferem se referidas a campos de 

atuação e conhecimento. Assim podemos identificar diferenciações entre os 

termos autocuidado e auto-ajuda, educação em saúde e cuidado informal. 

Auto-ajuda refere-se a uma determinada doença ou situação que diferem do 

autocuidado pela ajuda mútua que caracteriza suas ações (LEVIN, 1976). 

Em um estudo considerado clássico, LEVIN (1976) distingue educação para 

o autocuidado da educação em saúde em geral. A educação para o 

autocuidado procura ser um instrumento que questiona a educação em 

saúde, ação que se centraria nos conceitos dos técnicos de saúde, que 

universalizariam as orientações ao contrário a educação para o autocuidado 

potencializaria o desenvolvimento da confiança dos pacientes em si mesmos 

e ampliaria a participação desses indivíduos nas decisões sobre seu bem-

estar como um primeiro passo para uma boa saúde. 

O cuidado informal tem sido considerado importante para o 

autocuidado de tal modo que alguns autores, tais como LEVIN e IDLER 

(1981) apresentam a idéia de “Sistema Oculto de Saúde”, em que pessoas 

leigas seriam as principais provedoras de cuidado. Na concepção desses 

autores, o cuidado profissional é complementar ao autocuidado das pessoas 

leigas, que é intermediado pela família, amigos, grupos religiosos, 

vizinhança e organizações voluntárias. Em um estudo também considerado 
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clássico, HATTINGA-VERSCHURE (1980) procurou contribuir com o 

desenvolvimento da noção de autocuidado diferenciando três tipos de 

atenção à saúde: a profissional, a troca de cuidados e o autocuidado. A 

noção de autocuidado refere-se a todas as formas de cuidado que um 

indivíduo assume, tanto como promotor quanto como receptor da prevenção, 

manutenção ou restauração de sua saúde com ou sem ajuda de 

profissionais da saúde. A troca de cuidados envolve a idéia de ajuda mútua 

entre membros de um pequeno grupo, tal como a família. De certo modo, a 

concepção de educação para o autocuidado tensiona as noções de ações 

espontâneas e próprias da natureza humana, com finalidades restritas ao 

indivíduo, introduzindo uma ampliação de sua abrangência para a dimensão 

coletiva. Vejamos, a seguir, outras definições que também procuram 

incorporar à noção de autocuidado a idéia de relação com outros tipos de 

cuidado tais como aqueles relacionados ao envelhecimento. 

Para COPPARD (1985), o autocuidado “consiste em todas las 

medidas y decisiones que adopta un individuo para prevenir, diagnosticar y 

tratar su propia enfermedad; todo comportamiento personal dedicado a 

mantener y mejorar la salud, y en la decisión de utilizar tanto los sistemas de 

servicios de salud informales como los servicios médicos formales”. 

Já segundo as recomendações da Carta de Ottawa (1986), a adoção 

do autocuidado como estratégia de intervenção para o envelhecimento seria 

uma proposta de desenvolvimento de atitudes pessoais para efetivar a 

promoção da saúde. 
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OREM (1991) define autocuidado como a realização de atividades 

que as pessoas iniciam e executam para si mesmas com o fim de manter a 

vida, a saúde e o bem-estar. Para essa autora, tais atividades são 

aprendidas e surgem da combinação de experiências cognitivas, crenças, 

hábitos e práticas que caracterizam o modo de vida do grupo e a cultura à 

qual o indivíduo pertence. O desempenho de tais atividades envolveria 

necessariamente uma decisão, uma escolha. 

Trata-se de uma atitude ativa, ao invés de passiva; contudo, não 

apenas os fatores internos ao indivíduo, mas também o contexto em que 

vive, podem interferir no seu conhecimento ou habilidade de refletir, julgar e 

decidir, podendo ainda influenciar na sua capacidade de adotar uma postura 

favorável ao autocuidado. 

OREM e COPPARD compartilham da idéia de que uma pessoa pode, 

com a ajuda de outros, ser o próprio agente de seu cuidado, e os 

profissionais de saúde podem converter-se em facilitadores desse processo. 

Nesse sentido, são recomendadas várias técnicas de autocuidado, tais como 

as de auto-exame das mamas e da cavidade oral, a monitoração de 

parâmetros, tais como peso corporal, pressão arterial, glicemia etc. 

No que se refere à saúde no envelhecimento, parte-se do pressuposto 

de que a maioria dos idosos possui capacidades físicas e cognitivas para 

aprender técnicas de autocuidado e também para se tornarem 

multiplicadores dessas noções, o que já apontamos anteriormente. 

Neste estudo, pretendemos examinar a possibilidade da gestão do 

cuidado, incluindo a prática específica do autocuidado na velhice como um 
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exercício constante de geratividade e de emancipação de sujeitos nos 

espaços de interação que constituem a vida cotidiana, tais como a família e 

os serviços de saúde. 

Conhecer mais profundamente as características dos mais velhos, de 

seus cuidadores e dos cuidados que adotam é uma necessidade premente 

também para que programas e políticas públicas, no Brasil, instruam-se nas 

nossas próprias experiências para desenvolver suas ações (DERNTL, 1998). 

Podemos concluir que, com a crescente responsabilização individual 

pelo cuidado na velhice, o avanço da idade vem sendo alvo de estratégias 

de autocuidado para promoção da saúde e prevenção de doenças, 

prescritas tanto pelos programas de saúde quanto pelos programas de 

terceira idade e pela mídia. Trata-se de estimular comportamentos 

saudáveis, visando a manutenção da autonomia e o envelhecimento bem-

sucedido. Mas o que de fato pensam e fazem os idosos com relação a estas 

propostas? Em particular, o que pensam e fazem os idosos de baixa renda, 

que constituem a grande massa dos beneficiários das políticas de saúde 

para os idosos? Esta indagação é o ponto de partida a partir do qual 

concebemos e desenvolvemos o presente estudo. 
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I. 4. – Hipótese da Pesquisa 

 

Considerando as posições acima adotadas sobre o significado e as 

características do envelhecimento nas sociedades contemporâneas e do 

lugar dos programas de saúde para idosos na perspectiva do bem 

envelhecer, a hipótese que se quer aqui desenvolver é a de que o 

autocuidado no envelhecimento não pode ser compreendido como simples 

adoção de um conjunto de saberes técnicos para a promoção da saúde, mas 

caracteriza-se como uma atitude prática diante da experiência concreta do 

envelhecer, intimamente relacionada às condições de vida e às experiências 

de interação familiar e comunitária. Busca-se sustentar a posição de que só 

essa contextualização poderá fazer do autocuidado não um procedimento de 

reprivatização do cuidado com a velhice, mas um efetivo instrumento de 

promoção da saúde. 
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II – Objetivos 

 

1 – Geral: 

 

Contribuir para a reflexão sobre alcances e limites das estratégias de 

promoção da saúde do idoso centradas no estímulo ao autocuidado, por 

meio de uma maior compreensão das relações entre a adoção de medidas 

de cuidado com a saúde, os processos particulares de envelhecimento e as 

condições de vida dos idosos. 

 

2 – Específicos: 

 

2.1 – Conhecer as práticas de autocuidado adotadas por idosos de baixa 

renda, moradores em uma favela da periferia oeste da cidade de São Paulo; 

2.2 – Relacionar a adoção dessas medidas de autocuidado às 

condições concretas de sua experiência de envelhecimento, em particular no 

que se refere às características de sua interação familiar e comunitária; 

2.3 – Identificar os nexos entre os conteúdos e significados das 

medidas de autocuidado adotadas e a experiência de uso de serviços de 

atenção à saúde. 
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III – Metodologia 

 

III. 1. – O desenho do estudo 

 

Os problemas do envelhecimento e da gestão do cuidado são 

abordados de diversos ângulos, pela literatura disponível, estando disponível 

na literatura geral e específica diferentes abordagens, dimensões e métodos 

analíticos quantitativos e qualitativos, que podem ser referências para a 

escolha da aproximação mais adequada do problema em estudo 

(TRIVIÑOS, 1987; DENZIN e LINCOLN, 1994; SCHRAIBER, 1995; 

MAC’DOWELL e NEWELL, 1996; MINAYO, 1993; PASCOAL, 2000). 

O desenvolvimento desta investigação privilegia uma abordagem 

metodológica que possibilita a construção de narrativas para identificação, 

nos depoimentos pessoais, das estratégias de autocuidado adotadas por 

pessoas que envelhecem. Buscaremos analisar os relatos pessoais como 

produção de sentidos acerca de cuidados cotidianos que se constroem na 

interação entre sujeitos. 

Tomamos a concepção de produção de sentidos tal como vem sendo 

desenvolvida por SPINK (1999), ou seja, como prática discursiva 

necessariamente polissêmica, porque social, e que tem na interação 
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dialógica o seu locus processual mais expressivo. A interação dialógica em 

questão refere-se às relações cotidianas entre os diversos sujeitos, tendo 

nos diferentes tipos de linguagem, tais como a verbal, a gráfica ou a gestual 

as suas formas de expressão e na escuta a decodificação dessas 

expressões, tanto para manter como para transformar os sentidos daquelas 

expressões. Para SPINK esse movimento emerge da inter-relação entre 

micro e macrocontextos, do encontro de dois textos: o discurso sócio-

histórico, que nos põe em contato com as construções sociais e nutrem 

nossa subjetividade, e as práticas discursivas das relações cotidianas, que 

permitem a comunicação direta entre sujeitos que interagem para dar 

sentido às suas experiências de vida. Nesta pesquisa, nos situamos nesse 

segundo plano de discursividade, buscando examinar a produção de 

sentidos em uma interação dialógica a respeito do cuidado. 

Entrevistamos pessoas que utilizam os serviços de saúde localizados 

nas proximidades de seus domicílios e, desse modo, produziram narrativas 

que reconstroem, no momento da entrevista, as convivências com a 

comunidade na qual vivem, incluindo os serviços que usam para cuidar da 

saúde. Os sujeitos foram convidados a sintetizar as experiências que lhes 

pareceram mais significativas e, com a mediação da pesquisadora, 

aprofundaram as questões emergentes, estabelecendo relações entre 

aquelas experiências e a possibilidade de se cuidar. A interlocução pôs em 

evidência as relações cotidianas de cuidado e autocuidado, as quais 

remetem, conforme SPINK, às construções sociais que as contextualizam. 
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Trata-se da produção de relatos sobre as experiências de cuidado 

vividas e narradas pelos sujeitos, como percepções singulares que 

expressam as reflexões individuais que se referem ao real objetivo produzido 

em interação com outros sujeitos, no contexto social do qual fazem parte. 

Considerando que a hipótese desta pesquisa recai sobre um evento 

relacional, a mais adequada aproximação na produção dos dados empíricos 

realizou-se na medida em que, de fato, assumimos que a subjetividade do 

pesquisador e dos sujeitos participantes está presente em todos os 

momentos da pesquisa. Assim, a intersubjetividade está colocada 

simultaneamente como pressuposto e produto da investigação. 

Trata-se, portanto, de um estudo não extensivo, mas interpretativo, 

pautado nas subjetividades com o objetivo de explorar vínculos e relações 

para compreender as relações entre o autocuidado e a geratividade. A 

metodologia qualitativa coloca-se como a alternativa metodológica, posto 

que evidencia no plano mais imediato a subjetividade do fenômeno social, 

permitindo incorporar a questão da produção de sentidos e das 

intencionalidades como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 

sociais (SCHRAIBER, 1995; SPINK 1999). 
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III. 2. – Os sujeitos e o cenário do estudo 

 

Neste estudo, consideramos idosos os indivíduos com 50 anos ou 

mais, dado que examinamos o envelhecimento como processo que 

transcende a velhice como uma condição instalada. Neste sentido, usamos 

um critério etário mais inclusivo, se considerada a definição da OMS (1984), 

já comentada no primeiro capítulo. 

As pesquisas apontam que, nos países com formação social 

semelhante ao Brasil, em torno dos 50 anos já se expressam, em grande 

número, alguns eventos considerados marcos do envelhecimento, tais como 

as doenças crônicas, as mudanças nos papéis sociais e a menopausa, que 

podem modificar o estado de saúde e a qualidade de vida das pessoas no 

final da vida, bem como a necessidade de buscar cuidado (BERQUÓ, 1990; 

NERI, 1999; SCOTT, 2001). 

O estudo realizou-se em uma das regiões adscrita ao Centro de Saúde 

Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSE), um serviço de atenção primária situado 

em uma zona periférica da região oeste da cidade de São Paulo. Além de 

atividades assistenciais, o CSE desenvolve atividades didáticas e investigações 

em tecnologias de atenção primária. O CSE oferece, desde 1989, o Programa 

de Atenção à Saúde no Envelhecimento (PASE), composto tanto por atividades 

para prevenir e controlar as doenças cardiovasculares nos adultos em geral 

como por atividades específicas para a promoção da saúde dos usuários com 

mais de 50 anos, destacando-se, desde 1998, um grupo educativo focado na 

promoção do autocuidado para os que envelhecem. 
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Em 1998, também, iniciamos no CSE um projeto de extensão de 

ações comunitárias, assistenciais e de promoção de saúde para uma área 

vizinha à Universidade de São Paulo (USP), o Jardim São Remo ou favela 

São Remo (Jd São Remo), área de invasão já urbanizada e hoje 

considerada bairro, que conta com cerca de 7.000 habitantes.  

O projeto tem o objetivo de detectar necessidades de saúde na 

comunidade e organizar um programa de atenção básica, com 

desenvolvimento de tecnologias de atenção primária à saúde. Neste sentido, 

foram incorporados à equipe de saúde do CSE 12 Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), moradores daquele bairro, treinados e supervisionados por 

profissionais do CSE para realizar visitas periódicas às famílias e para 

participar de atividades organizadas com a comunidade, segundo seis 

microáreas geográficas. As microáreas estão localizadas em três regiões do 

bairro conhecidas pelos moradores como região do Alto, Riacho Doce e Vila 

Clô (ou região dos Sem Terra ou Sem Teto) como se pode observar a 

seguir, no mapa I, e nas fotos no anexo desse texto2. Essas localidades 

                                                 
2 As fotos de duas das três regiões da São Remo (região do Alto e Riacho Doce) foram 
realizadas pelos ACS como parte do treinamento inicial que visava capacitá-los para 
reconhecer as características gerais e as necessidades de saúde da comunidade onde 
vivem e trabalham. A região da Vila Clô ou dos Sem Terra foi fotografada pela 
pesquisadora, depois de realizadas as ent revistas, especialmente para este estudo. Os ACS 
não fotografaram a Vila Clô provavelmente por dois motivos: 1) Nenhum deles reside 
naquela região, embora alguns tenham microáreas de atuação situadas na localidade; 2) 
Uma grande parte dos moradores do Jardim São Remo, incluindo os habitantes da Vila Clô, 
não reconhece aquela região como parte da comunidade São Remo. Na opinião dos ACS, 
essa situação parece estar relacionada ao fato de que a Vila Clô já se encontrava instalada 
no local, com esse nome e com residências de contrato legalizados, no momento em que 
ocorreram as primeiras invasões do restante do terreno, ainda pertencente a USP, pelos 
então denominados “Sem Terra”. Atualmente há um conjunto de prédios de apartamentos 
para pessoas de renda média que se localiza na avenida situada à frente da Vila Clô. Os 
moradores daqueles prédios, embora residam em área geograficamente contínua com a 
Vila Clô, foram excluídos do cadastramento realizado pelos ACS na São Remo por razões 
óbvias. 
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apresentam algumas distinções no que se refere, por exemplo, ao tempo de 

ocupação e renda familiar dos moradores. 

 
MAPAI MICROÁREAS DA SÃO REMO, POR ACS, COM A LOCALIZAÇÃO DAS 03 

REGIÕES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do cadastramento no Jardim São Remo (CSE, 2003). 

 

Para dimensionar o número real de domicílios existentes no Jardim 

São Remo, foi realizado, no início do ano de 2002, um arrolamento no local, 

cuja contagem total resultou em 2.118 domicílios. Após o arrolamento, 

iniciou-se o cadastramento dos moradores. A seguir apresentamos os dados 

preliminares que se encontram no relatório da primeira etapa do 

cadastramento das famílias residentes nas três regiões (CSE, 2003). 

Os dados colhidos no cadastramento totalizaram, até o final de 2002, 

1.216 famílias compostas por 4.756 moradores do Jd São Remo. Nessa 

etapa, foi cadastrada aproximadamente 57% das famílias previstas no 

arrolamento inicial, que se encontram distribuídas em todas as regiões e 

podem ser consideradas representativas do conjunto da comunidade. 

Vila Clô 
Riacho Doce 

Alto 

ACS 
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A grande maioria das famílias cadastradas referiu que a casa é 

própria (91,0%), com uma distribuição heterogênea entre as diferentes 

microáreas. A composição das casas apresenta uma média de 4,0 cômodos, 

com média de 1,6 cômodos reservados para dormir. Quando considerada a 

relação entre o número de pessoas da família e os cômodos para dormir, 

observou-se uma heterogeneidade entre as diferentes microáreas, 

apresentando desde 2,22 pessoas na região do Alto até 3,04 por cômodo na 

região do Riacho Doce.  

A renda familiar apresenta uma média para o Jd São Remo de quase 

três salários mínimos, com variações importantes entre as microáreas, 

variando de 1,69 (região do Riacho Doce) até 4,60 salários mínimos (região 

do Alto do Jd São Remo). 

O tempo de moradia de cada família no Jardim São Remo possui 

variações bastante amplas, não só entre as diferentes microáreas, mas 

dentro de cada microárea. No quadro I, a seguir, podemos comparar 

algumas das características das três regiões do Jardim São Remo. 
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QUADRO I – SITUAÇÃO DE REGIÕES DO JD SÃO REMO SEGUNDO ALGUNS 
PARÂMETROS 

 
 REGIÃO DO JARDIM SÃO REMO 

Parâmetro ALTO R. DOCE V. CLÔ 

Tempo na 
S. Remo 

(em anos) 

13,5 8,7 11,4 

Média de pessoas 
por cômodo para 

dormir 

2,5 2,8 2,8 

Proporção de 
famílias em casa 

própria 

91,8 94,6 78,6 

Média de renda 
familiar per capita 

1,1 0,6 0,8 

Porcentagem de 
<14 anos 

32,6 40,0 33,7 

Média de anos de 
estudo aos 20-29 

anos 

7,0 5,8 6,4 

Fonte: Relatório do cadastramento no Jardim São Remo (CSE, 2003). 

 

Com relação à composição demográfica, os números indicam que a 

fração da população cadastrada conta com cerca de 37% de indivíduos com 

menos de 14 anos, 55% com idade entre 15 e 49 anos e 7% com mais de 50 

anos. 

No que se refere aos mais velhos, em números absolutos, foram 

cadastrados 355 moradores com mais de 50 anos em toda comunidade, 

sendo 140 do sexo masculino e 215 do sexo feminino. Do total de indivíduos 

com mais de 50 anos, grande parte (60,56%) encontra-se entre 50 e 59 

anos. Há o registro de que cerca de 7% desses indivíduos referiram ser 

matriculados no CSE. 

A escolaridade dos indivíduos cadastrados tende a uma progressiva 

redução dos anos de estudo com o aumento da faixa de idades, se 
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considerados os indivíduos com idade acima de 18 anos. Analisando esta 

tendência em separado para cada sexo, observa-se que as mulheres 

possuem uma média de escolaridade maior no grupo etário até 39 anos 

(média de 6,2 anos de estudo, contra 5,8 anos entre os homens), ocorrendo 

inversão desta tendência a partir dos 40 anos de idade (média de 2,8 anos 

de estudo entre as mulheres, contra 3,3 anos entre os homens). O gráfico I, 

a seguir, ilustra este comportamento da escolaridade. 

 

     GRÁFICO I – ESCOLARIDADE POR FAIXA ETÁRIA (> 18 ANOS) E SEXO  

NO JARDIM SÃO REMO 

   Fonte: Relatório do cadastramento no Jardim São Remo (CSE, 2003). 
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O padrão de escolaridade entre os adultos não tem comportamento 

homogêneo entre as diferentes microáreas, com a escolaridade média mais 

elevada nas microáreas localizadas na região do Alto e com menores 

valores nas microáreas situadas na região do Riacho Doce. 

Um outro aspecto interessante para ser destacado é a ausência dos 

adolescentes nas escolas, pois verificou-se um contingente expressivo de 

adolescentes que não freqüentam a escola, chegando a 22,8% os 

adolescentes entre 14 e 17 anos de idade que se encontram nessa 

condição, com as evidentes conseqüências atuais ou futuras desta situação. 

A etapa de levantamento de dados e de necessidades da população 

da área orientou o treinamento dos ACS, de modo que atuem na promoção 

da saúde, prevenção de doenças e detecção de problemas, especialmente 

nos domicílios onde há indivíduos em condições mais vulneráveis ou que 

pertencem a grupos especiais, tais como crianças menores de um ano, 

pessoas portadoras de sofrimento mental e adultos maiores de 50 anos, 

que, para este estudo, são considerados idosos.  

Os ACS realizaram, também durante o ano de 2002 nos domicílios, 

um total de 200 visitas, as quais representam cerca de 56% dos idosos já 

cadastrados para levantamento de necessidades de saúde e identificação 

dos recursos adotados para cuidar da saúde entre a população acima de 50 

anos. As visitas foram registradas em uma ficha específica e os casos foram 

discutidos com o conjunto dos ACS em supervisões mensais. Aqueles 

considerados, no momento das supervisões, portadores de necessidades 

especiais foram encaminhados para a assistência domiciliar realizada por 
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médicos, enfermeiros, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem do CSE. O 

atendimento no domicílio é uma atividade do Programa de Atenção Primária 

Domiciliar (APD), que envolve os setores de atenção à saúde da criança, à 

saúde do adulto e à saúde mental3 (CSE, 2003). 

Valendo-se desse processo de cadastramento e das 200 visitas 

domiciliares realizadas para o levantamento de necessidades de saúde, 

selecionamos os sujeitos do presente estudo. A oportunidade de estudar 

idosos com características comuns à grande parte dos usuários de serviços 

públicos de atenção primária à saúde nesta faixa etária, vivendo em zonas 

periféricas das regiões metropolitanas, somadas às facilidades operacionais 

do cadastramento dos moradores e do levantamento domiciliar de 

necessidades de saúde, foi decisiva para a eleição desses sujeitos.  

A região escolhida conta, ainda, com uma rede local composta por 

distintas modalidades de serviços assistenciais em boa quantidade, com 

serviços de atenção primária, ambulatórios de especialidades e um hospital 

                                                 
3 Os adultos e crianças atendidos pelo APD são selecionados a partir das seguintes 
situações: 
a) Situações em que haja comprometimento grave da autonomia, seja por incapacidade 
funcional e ou por dificuldades socioeconômicas; 
b) Situações que demandem ações de Vigilância Epidemiológica; 
c) Situações de alta dependência, que comprometam o acesso temporário ou definitivo aos 
serviços de saúde (tais como grandes queimaduras, úlceras vasculares e doença mental 
complicada); 
d) Situações de gravidade por doença crônica terminal (visitas previstas para prestar 
cuidados complementares à assistência especializada e/ou internação domiciliar, por 
exemplo, para troca de curativos e apoio para a família de pacientes terminais). 
O APD está em fase experimental, implementando os fluxos de encaminhamentos, testando 
tecnologias de visitas domiciliares e buscando trabalhar de modo intersetorial, ou seja, em 
conjunto com os recursos próprios da comunidade e com os equipamentos sociais de apoio 
disponíveis na região. Neste sentido, desde o final de 2002, o APD vem-se articulando com 
o Programa de Assistência Domiciliar (PAD), oferecido pelo Hospital Universitário da USP 
(HU) a pacientes que demandam cuidados especiais no domicílio após a alta de internação. 
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universitário de referência (HU-USP), o que favorece muito o desenho de 

estudo aqui proposto. 

Entrevistamos as pessoas com mais de 50 anos que residem nas três 

microregiões geográficas distintas, já apresentadas acima, que foram 

identificadas pelos ACS no cadastramento dos moradores. Além da 

diversidade de status social das microregiões, outras variantes foram 

utilizadas, com base no conhecimento acumulado sobre o assunto, para 

construir um conjunto de depoimentos expressivos da situação dos que 

envelhecem nessas comunidades, quais sejam, a autonomia para a 

realização de atividades da vida diária, a faixa etária e o sexo. Foram 

escolhidos sujeitos das faixas etárias 50-59 anos (considerados os adultos 

que estão envelhecendo no Jd São Remo) e 60 e mais (considerados os 

indivíduos mais velhos da comunidade), com diferentes situações 

socioeconômicas e de ambos os sexos. 

 

 

III .3. – Os Instrumentos da pesquisa 

 

Os dados foram produzidos por meio de uma técnica empregada em 

pesquisa qualitativa: a entrevista. As entrevistas foram todas realizadas pela 

pesquisadora, que, além de trabalhar, reside há mais de uma década na 

região do Butantã, conhecendo bastante o cenário onde esta investigação 

realizou-se. Essa vivência favoreceu o desenvolvimento da pesquisa, 

especialmente no que se refere ao acesso e à escolha dos depoentes. Por 
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meio das entrevistas semiestruturadas, buscamos construir relatos acerca 

de cuidados cotidianos de saúde, com base em um roteiro-guia, em anexo. 

Os sujeitos produziram narrativas sobre as estratégias de cuidados adotadas 

no cotidiano e sobre as relações que estabelecem entre essas estratégias e 

o bem envelhecer. Nos depoimentos buscamos diferenciar o que os sujeitos 

consideram recomendações recebidas especificamente nos serviços de 

saúde daquelas experiências de cuidado adquiridas na convivência com o 

grupo familiar e com a sua comunidade de referência, identificando 

associações entre cuidado e geratividade. 

As seguintes temáticas gerais constituem os principais eixos a partir 

dos quais produzimos os dados: 

1) Caracterização do entrevistado e composição do seu núcleo 

domiciliar; 

2) Situação atual do sujeito e seus projetos de vida; 

3) Relação entre situação de saúde e cuidado e autocuidado; 

4) Relação entre utilização de serviços de saúde e cuidado e 

autocuidado; 

5) Relação entre interação comunitária, familiar e cuidado e 

autocuidado; 

6) Compreensão sobre envelhecimento bem-sucedido, saúde, 

cuidado e autocuidado. 

Essas temáticas gerais foram menos ou mais aprofundadas no 

momento do contato com os sujeitos estudados, na dependência de 

algumas características dos entrevistados, tais como capacidade de síntese 
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ou prolixidade, grau de instrução, procedência, sexo, tempo de moradia na 

comunidade etc. Realizamos mais de um contato para reconhecimento do 

contexto onde vivem os sujeitos e para a aproximação inicial, antecedendo a 

entrevista propriamente dita. Para a análise das entrevistas, procedemos à 

identificação de núcleos temáticos e categorias formuladas a partir do 

quadro referencial do estudo. 

 

 

III .4. – As estratégias da pesquisa 

 

A seleção do número total de sujeitos para a colher os depoimentos 

foi definida ao longo do processo de tomada de depoimentos, conforme 

processo de saturação (SCHRAIBER, 1995). Após a etapa piloto, a partir da 

qual aprimoramos a metodologia e os instrumentos de pesquisa, visitamos 

alguns domicílios em busca de depoentes que se encaixariam nos critérios 

de seleção acima dispostos.  

Foram imediatamente excluídos do estudo tanto os usuários que 

estão sendo ou que foram atendidos pela pesquisadora no setor de atenção 

ao adulto do CSE, quanto os que apresentaram comprometimento severo de 

autonomia, segundo os critérios definidos pela OMS (1980).4 

                                                 
4 Nesta investigação adotamos a classificação disponível no Manual de Classificação da 
OMS, elaborada em 1980, que conceitua distintamente deficiência (impairment ), 
incapacidade (disability) e desvantagem (handcap) e formula uma escala de gradação de 
incapacidades. Os sujeitos que, segundo essa escala, apresentavam algum grau de 
incapacidade ou desvantagem foram excluídos da pesquisa. 
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Por serem todos moradores, há cerca de dez anos ou mais, da 

comunidade São Remo, os ACS ajudaram indicando os sujeitos inicialmente 

mais adequados para entrevistar. Foram considerados adequados aqueles 

idosos que lhes pareciam os mais dispostos a conversar e os que 

apreciavam contar as histórias de suas vidas ou da comunidade em que 

vivem. Esses sujeitos foram caracterizados como os que melhor acolheram 

os ACS no momento das visitas aos domicílios. Em suma, para contribuir na 

indicação dos bons depoentes, os ACS basearam-se no conhecimento 

prévio que possuem sobre os moradores mais velhos e que decorre tanto de 

contatos informais no cotidiano como das visitas aos domicílios para o 

cadastramento, ou para o levantamento de necessidades de saúde. 

Por ocasião das supervisões mensais com a pesquisadora, tomando 

aqueles contatos como referência, os ACS classificaram os idosos em dois 

subtipos ideais, quais sejam: 

1) Idosos que reclamam ou “os queixosos”; 

2) Idosos que se viram ou “os descolados”.  

Entrevistamos sujeitos que pertencem ao segundo grupo, por 

considerar que os idosos que se queixam bastante tendem a apresentar 

sofrimentos ou patologias mais severas, constituindo, desse modo, um grupo 

menos adequado aos propósitos desta investigação. Listamos inicialmente 

como possíveis entrevistados um total de 33 indivíduos, distribuídos pela 

comunidade nas três sub-regiões já referidas e que melhor se encaixaram 

nos critérios definidos pela pesquisadora. 
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Tomamos como base tanto as anotações presentes nas fichas 

preenchidas pelos ACS, no momento das visitas aos domicílios, quanto as 

anotações das supervisões dos casos visitados. Após a seleção, a lista foi 

discutida com os ACS para confirmar algumas informações, tais como: se os 

sujeitos continuavam residindo no mesmo endereço ou se lhes pareciam de 

fato ser bons informantes.  

A partir desse processo de seleção, elegemos para participar das 

entrevistas 12 sujeitos, sendo quatro de cada sub-região e das duas faixas 

etárias escolhidas. Finalizamos com nove entrevistados, pois tivemos três 

perdas: uma recusa (o sujeito alegou motivos religiosos) e dois desencontros 

de agendas (os sujeitos encontravam-se fora da comunidade durante todo o 

período no qual realizamos a pesquisa de campo). Esse número final seguiu 

o critério de exaustão ou saturação, segundo o qual a pesquisadora pôde 

verificar, no conjunto dos depoimentos colhidos, a constituição de objeto de 

estudo escolhido (SCHRAIBER, 1995). 

Para proceder a uma aproximação preliminar e ao refinamento dos 

instrumentos de pesquisa, realizamos, no ano de 2001, o estudo piloto, 

entrevistando três indivíduos usuários de uma unidade de atenção primária à 

saúde, localizada nas proximidades da região agora estudada. A seleção 

dos sujeitos entrevistados nesse estudo piloto realizou-se a partir do 

cadastro de usuários idosos que participam de um grupo de terceira idade 

organizado e coordenado por profissionais de saúde da referida unidade. 

Os critérios que orientaram a escolha dos sujeitos participantes do 

estudo piloto embasaram-se na disponibilidade para participar da pesquisa 



 69 
 

piloto, na possibilidade de utilização dos serviços de saúde locais em que 

são matriculados, na autonomia que apresentam para a realização de 

atividades da vida diária e na identificação da participação efetiva do idoso 

em uma situação de cuidado. De um total de oito indivíduos previamente 

selecionados, entrevistamos três que preenchiam mais satisfatoriamente os 

critérios preestabelecidos. 

 

 

III .5. – Considerações a partir do estudo piloto  

 

O estudo piloto foi realizado com três indivíduos, todos com mais de 

60 anos, para ajustamento das temáticas mais relevantes e os instrumentos 

de pesquisa. 

Entrevistamos Dona Margarida, Sr. Manoel e Dona Josefa (nomes 

fictícios) nas suas residências, após combinação por contato telefônico com 

acordo prévio do dia, horário e provável duração das entrevistas, em duas 

sessões. As entrevistas duraram, em média, 60 minutos cada e foram 

transcritas. Em linhas gerais, resumimos, a seguir, o perfil dos entrevistados. 

1) Dona Margarida é paulistana, bem humorada, negra, estava com 

62 anos, espírita (umbandista), dona de casa, cuida da mãe de 88 anos. Ela 

é casada, mora com o marido, a mãe e o filho solteiro de aproximadamente 

30 anos, em casa própria. O filho é quem possui a maior renda da família 

(cerca de R$ 2.300,00/mês). Ela canta no coral da Universidade de São 

Paulo (CORALUSP) e entende que ser feliz é ter uma família para conviver. 
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Avalia que para se cuidar bem tem de valorizar os conselhos dos médicos. 

Usuária exclusiva da rede pública de saúde, considera-se dependente do 

Hospital Universitário da USP (HU) e do posto de saúde.  

2) Sr. Manoel é português, poeta, aposentado, tinha 72 anos, branco, 

viúvo, católico praticante, renda de seis salários mínimos, mora em um 

sobrado com uma filha de 48 anos, solteira. Para ele, o ser feliz e o cuidar-

se bem só se realizariam plenamente se houvesse uma mudança no mundo 

em que vivemos. Ele considera que sua utopia (a existência de um mundo 

melhor) não se realizou, porque as pessoas não são solidárias e 

desconhecem a verdadeira doutrina de Cristo. Ele prefere ser usuário de 

convênio, pois diz que confia pouco na rede pública. Demonstrou que estava 

deprimido. 

3) Dona Josefa é paulista de Santa Isabel, estava com 65 anos, 

católica, dona de casa, considera-se branca e preta, foi doméstica por 

muitos anos, renda não declarada (bem menos do que R$ 1.000,00, 

garantiu), mora com o marido idoso e doente (de quem cuida), uma filha e 

dois netos. Ser feliz para ela é divertir-se (estava com visitas e com o marido 

que acompanharam a entrevista nas duas sessões) e prefere não depender 

de médicos (dos quais ela afirmou não gostar). Acha que se cuidava melhor 

quando morava no interior e fazia remédios caseiros para tratar a febre dos 

filhos. Atualmente, tem medo de febre, “porque pode ser tanta coisa!”, 

justificou. Considera que tem direito de usar o HU e o posto de saúde da 

região onde mora. 



 71 
 

A análise das entrevistas do estudo piloto iniciou-se com o recurso da 

impregnação da pesquisadora pelo material produzido, seguido por duas 

etapas: a leitura de cada um dos depoimentos e, em seguida, do conjunto 

das entrevistas para a identificação de núcleos temáticos, embasados nas 

categorias analíticas eleitas para o estudo. 

No decorrer da leitura do material produzido no estudo piloto, 

identificamos os seguintes núcleos temáticos inspiradores para uma nova 

aproximação do material empírico: 

1) Discriminação de saberes (o reconhecimento de dois tipos de 

saberes e diferenciação entre o saber prático e o saber técnico ou 

biomédico); 

2) Relação com os serviços de saúde (a busca por remédio e exames; 

a pouca explicação sobre o problema de saúde; dificuldades no acesso; 

relação de empatia com a equipe de saúde; a centralidade do médico na 

assistência); 

3) Autocuidado como geratividade (por exemplo, mulheres idosas que 

cuidam de si porque cuidam dos outros; homens idosos que cuidam de si 

para se manter transmitindo valores materiais e morais às novas gerações); 

4) Envelhecer bem (bem-estar na velhice como estágio transitório; o 

amparo dos familiares, amigos e vizinhos; a participação nos grupos de 

terceira idade e outras atividades comunitárias, como facilitadores do bom 

envelhecimento); 

5) Adotar estratégias de autocuidado para promover o envelhecimento 

saudável depende de alguns atributos: 
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5.1 – Atributos definidos pela negatividade: ausência de informação 

sobre a saúde, as doenças, os tratamentos, as ações de prevenção (exames 

e orientações) e os serviços de saúde; a confiança duvidosa e os vínculos 

precários com os serviços e com os profissionais de saúde; 

5.2 – Atributos definidos pela positividade: manutenção de atividade 

física e mental; busca do conhecimento ou curiosidade como busca de 

informações sobre cuidados de saúde; manutenção da autonomia, 

independência, satisfação pessoal ou felicidade; uso de chás e receitas 

caseiras ou artesanais. 

A análise realizada no estudo piloto trouxe, também, inspirações para 

que outras questões fossem incluídas no roteiro final que orientou a 

produção de narrativas acerca do autocuidado e da geratividade. 

 

 

III .6. – A construção e a interpretação do material empírico 

 

Iniciamos todas as entrevistas solicitando aos sujeitos que se 

apresentassem para a pesquisadora, que procurou estimulá-los menos ou 

mais, na dependência do estilo de cada entrevistado, a falar sobre sua 

história de vida; tempo de moradia em São Paulo e na São Remo; 

integração com a família e com a comunidade São Remo; experiência de 

envelhecimento e planos para o futuro. 

Embora a pesquisadora tenha informado detalhadamente todos os 

objetivos da investigação, desde o primeiro contato que antecedeu à 
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entrevista e mesmo após ter sido apresentado o consentimento informado, 

praticamente todos os participantes indagaram à pesquisadora nos 

momentos iniciais da entrevista, antes da gravação, por que teriam sido 

escolhidos para prestar informações, o que foi justificado pela pesquisadora 

com o argumento de que, na ocasião em que foram visitados pelos ACS, os 

sujeitos diferenciaram-se por demonstrar interesse e receptividade para 

relatar suas experiências de vida e cuidados. O esclarecimento adicional 

parece ter contribuído bastante, posto que na seqüência dessas justificativas 

as entrevistas fluíram mais livremente. 

A necessidade de um melhor entendimento sobre a escolha dos 

depoentes parece está relacionada ao fato de que sujeitos comuns sentiram-

se em destaque e com a responsabilidade de falar em nome de um 

determinado grupo de pessoas de pouca expressão numérica e por isso 

quase sempre encontram-se em pouco destaque na comunidade onde 

vivem. Após os novos esclarecimentos, os sujeitos aceitaram participar 

plenamente da pesquisa, respondendo sem restrições às questões que lhes 

foram formuladas e demonstrando satisfação por estarem contribuindo com 

o estudo, narrando suas histórias e descrevendo o contexto em que vivem. 

Depois de colhidas as entrevistas, os conteúdos foram ouvidos para 

identificação e captação dos níveis mais profundos da comunicação contidos 

nas narrativas produzidas com os sujeitos entrevistados. 

Procuramos estabelecer uma relação de confiança e simpatia, 

visando minimizar eventuais resistências no depoente e facilitar uma relação 

o mais descontraída e produtiva possível para a elaboração do material 
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empírico necessário à pesquisa. Os depoentes receberam a pesquisadora 

como alguém que é do “pessoal do posto”, reconhecimento que pode ser 

atribuído ao fato de que, além do recente processo de cadastramento 

realizado pelos ACS, são também realizadas visitas aos domicílios do 

Jardim São Remo há mais de vinte anos, especialmente pela equipe de 

enfermagem do CSE, como parte das atividades de Vigilância 

Epidemiológica do serviço. 

Os momentos iniciais do encontro e os intervalos para o cafezinho, 

sem o gravador, ajudaram na aproximação e no aprofundamento do clima de 

cumplicidade que se estabeleceu paulatinamente entre a pesquisadora e o 

entrevistado. Após as entrevistas, os depoentes interessaram-se pela 

possibilidade de participar da apresentação do trabalho final, tendo sido 

combinado pelo menos um contato posterior para comunicar os resultados 

do estudo. 

A análise das entrevistas, tal como realizamos no estudo piloto, 

iniciou-se com o processo de impregnação, ou seja, a leitura e a releitura de 

cada depoimento, até o domínio completo de todos os relatos. Inicialmente 

procedemos à leitura, em separado, de cada uma das entrevistas (leitura 

vertical) e após essa fase efetuamos a leitura do conjunto dos relatos (leitura 

horizontal), tendo em vista o recorte da pesquisa. A leitura do conjunto de 

depoimentos permitiu estabelecer relações que viabilizam as interpretações 

acerca das narrativas. 

Os eixos temáticos básicos que emergiram do material empírico 

consistiram de: 
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1) Comunidade, contexto e situação de vida; 

2) Migração, mobilidade física e simbólica; 

3) Religiosidade, projetos de vida e geratividade; 

4) Saúde, cuidado, autocuidado e uso de serviços de saúde; 

5) Cuidado, autocuidado, interação comunitária e familiar; 

6) Envelhecimento, cuidado, autocuidado e geratividade. 

 

A leitura do material nos permitiu a identificação de padrões de 

respostas acerca do tema investigado, ou seja, a produção de sentidos 

transindividuais sobre o autocuidado no envelhecimento, a partir dos quais 

realizamos a interpretação do material empírico, apresentada a seguir. 

De maneira geral, as análises mostraram que o conhecimento e os 

sentidos atribuídos ao cuidado, ao autocuidado e ao envelhecimento são 

compostos por versões variadas, que foram sendo produzidas por meio de 

vivências cotidianas mediadas pelas práticas sociais, especialmente as de 

saúde, em diferentes tempos e espaços, constituindo uma verdadeira 

composição de sentidos novos e antigos. 
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IV – Aspectos éticos da pesquisa 

 

O estudo foi realizado após a autorização dos sujeitos selecionados 

mediante consentimento informado, em anexo. Em dois casos, os 

depoentes, além de não serem alfabetizados, não assinavam o nome. 

Nesses casos, foi anotado no termo de consentimento que o sujeito não era 

alfabetizado. O documento foi então lido pela pesquisadora, que, em 

seguida, solicitou ao sujeito para se expressar verbalmente sobre a 

possibilidade de participar da pesquisa na presença de uma testemunha, 

que assinou o consentimento com leitura prévia dos termos, sempre na 

presença do depoente e da entrevistadora para eventuais esclarecimentos. 

A identidade dos sujeitos selecionados para as entrevistas foi mantida 

em sigilo, bem como eventuais comentários considerados confidenciais 

pelos entrevistados, por seus familiares ou pela pesquisadora. 

Esta pesquisa foi apresentada, como projeto, à Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa da FMUSP (CAPPesq), recebendo um 

parecer favorável que se encontra anexado a este texto. Dado que 

mantivemos o desenho geral da pesquisa desde o projeto preliminar, mesmo 

com a alteração do título inicial, tornou-se desnecessário solicitar um novo 

parecer àquela comissão para a entrada em campo após o estudo piloto. As 

fitas com as entrevistas, gravadas em áudio e produzidas neste estudo, 

encontram-se sob a guarda sigilosa da pesquisadora. 
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V – Resultados e discussão do material empírico 

 

V .1. – Os narradores  

 

Dona Rosa, Dona Sílvia, Sr. Antônio, Dona Marina, Dona Violeta, 

Dona Margarida, Sr. José, Dona Fátima e Sr. Luís (nomes fictícios 

escolhidos pela maioria dos entrevistados no final de cada entrevista) são 

todos migrantes. Seis deles originam-se do Nordeste, sendo três do Estado 

da Bahia, dois de Pernambuco e um do Piauí. Dois nasceram no interior do 

Estado de São Paulo, mas têm procedências recentes do Estado do Paraná, 

e um nasceu no Estado de Minas Gerais, mas a procedência recente é do 

interior de São Paulo. Todos residem no Jardim São Remo há pelo menos 

cinco anos. A idade dos entrevistados varia de 53 a 83 anos, sendo que 

quatro têm menos de 60 anos (53; 56; 58 e 59) e cinco têm mais de 70 anos 

(65; 66; 68 78 e 83). Com relação à distribuição do sexo por idade, 

entrevistamos seis mulheres (53, 56, 58, 66, 68 e 78) e três homens (59, 65 

e 83.) Quanto à situação trabalhista, os cinco mais idosos são aposentados 

pelo FUNRURAL, as entrevistadas de 53 e 56 anos estavam 

desempregadas e os sujeitos de 58 e 59 são trabalhadores de firmas que 

prestam serviços terceirizados à USP. Uma das aposentadas tem 78 anos e 
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ainda trabalha, eventualmente, para complementar a renda da família. 

Apenas a entrevistada de 53 anos vem de zona urbana; os demais vêm de 

zona rural e foram agricultores em seus Estados de origem. Todos 

declararam-se cristãos, sendo que seis católicos e três protestantes (ou 

evangélicos como preferem ser denominados). Apenas um homem (59 

anos) está cursando o segundo grau, um homem (83 anos) e quatro 

mulheres (58, 66, 68 e 78 anos) não são alfabetizados e os demais têm o 

primeiro grau incompleto. Quanto ao estado marital, três das entrevistadas 

são viúvas, uma é solteira e os demais são casados (todos os homens são 

casados). No que se refere ao núcleo domiciliar, com exceção de uma 

entrevistada que estava provisoriamente morando com amigos, os demais 

residiam com familiares consangüíneos ou agregados. A maioria das 

entrevistas contou com a presença de algum membro na família durante sua 

execução e, em três delas, a terceira pessoa interferiu diretamente, 

complementando, em algum momento, algumas das informações fornecidas 

pelos entrevistados. Todos os entrevistados são usuários dos serviços 

públicos de saúde, em geral, e do HU, em particular, sendo o entrevistado 

de 59 anos o único que não é matriculado no CSE. O quadro II, a seguir, 

sintetiza o perfil dos entrevistados. 

 

 

 

 



 

QUADRO II CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ENTREVISTADOS NO JARDIM SÃO REMO. 

Nome Sexo Idade Procedência Estado 

marital 

Situação 

Trabalhista 

Escolaridade Núcleo 

domiciliar 

Região 

da São Remo 

D. Rosa Feminino 68 Bahia Viúva Aposentada Não 

alfabetizada 

Familiares  Vila Clô 

D. Sílvia Feminino 78 Bahia Viúva Aposentada Não 

alfabetizada 

Familiares  Alto 

Sr Antônio Masculino 83 Pernambuco Casado Aposentado Não 

alfabetizado 

Familiares  Vila Clô 

D. Marina Feminino 66 Bahia Viúva Aposentada Não 

alfabetizada 

Amigos Riacho Doce 

D. Violeta Feminino 53 Pernambuco Solteira Desempregad

a 

Primeiro grau 

incompleto 

Familiares  Riacho Doce 

D. Margarida Feminino 58 Piauí Casada Desempregad

a 

Não 

alfabetizada 

Familiares  Alto 

Sr. José Masculino 65 São Paulo Casado Aposentado 1ograu 

incompleto 

Familiares  Alto 

D. Fátima Feminino 56 São Paulo Casada Serviços 

Gerais (USP) 

1ograu 

incompleto 

Familiares  Alto 

Sr. Luís Masculino 59 Minas Gerais Casado Construção 

Civil (USP) 

2o grau 

incompleto 

Familiares  Alto 
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V .2. – Comunidade, contexto e situação de vida 

 

As pesquisas antropológicas há muito reconhecem que a vida nas 

regiões periféricas das metrópoles confere uma determinada 

comunicabilidade entre as pessoas diferente daquela observada nos outros 

bairros da cidade (CALDEIRA, 1984; MAYOL, 1980). A própria estrutura das 

ruas, sendo algumas bem estreitas, muitas vezes denominadas de 

passagens, becos ou vielas, favorece uma certa proximidade que nos 

permite identificar a vida cotidiana nesses bairros como convivência em 

comunidade. As redes de vizinhança e parentesco conferem uma 

identidade e uma referência grupal na qual as pessoas são reconhecidas e 

se reconhecem por alguma característica específica, tais como ser dono de 

um estabelecimento comercial, ser afiliado a determinada religião, ter 

habilidade para consertar panelas ou ser aposentado e fazer “bicos” etc. 

Desse modo, as pessoas são muitas vezes conhecidas por apelidos ou 

denominações e não necessariamente por seus nomes de registro. De fato, 

é bastante comum que se indique, no bairro, quem são as pessoas por 

atributos, tais como, o irmão da rua X, que designa um determinado sujeito 

que é protestante ou a dona fulana mulher do seu beltrano de tal, que 

identifica uma senhora casada etc. 

Além dessas características comuns a outras áreas periféricas das 

metrópoles, os entrevistados do presente estudo apresentam uma 

característica específica, pois estão referidos a uma outra comunidade, 

composta por servidores de uma universidade pública, alguns dos quais 
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moram no bairro. Os moradores do Jardim São Remo, de uma maneira 

geral, mantêm uma relação de certo modo ambígua com a comunidade 

universitária, pois são indivíduos que residem no terreno que outrora 

pertencera àquela instituição, invadido pelos primeiros habitantes. Há um 

longo e alto muro de concreto que demarca claramente a fronteira entre as 

duas comunidades, com portões que permitem o acesso ao campus 

universitário apenas nos dias úteis. Os depoentes expressam que há uma 

relação próxima, com relativo distanciamento, entre as duas comunidades5. 

 

 

“[A Comunidade] É perto do Posto, do Hospital da USP... Quem manda 

aqui é o dono da USP. Então tirou o nome de favela e botou de Jardim 

São Remo” (D. Sílvia, 78 anos). 

 

 

“Isso aqui era um lixão, não chamava São Remo... Era Guaianazes, que 

era uma fábrica de cimento... Ali perto do hospital, num tinha o hospital 

HU, não tinha nada. Ali tudo era casa, tudo era mato, nem existia o HU. 

Aí o meu irmão veio, começou a invadir aqui. Quando ele veio, tinha 

dois barracos, que era do amigo dele que fez e chamou ele. Ele veio 

também, primeiro ele veio, marcou, construiu junto com o amigo dele. 

Ele foi o primeiro a invadir aqui... Ele era o mecânico. Os rapazes daqui 

que tinham carro, chamavam pra ele arrumar. Ele também gostava de 

dar as coisas para ajudar as pessoas... Comprava alimento e 

distribuía... Todo mundo conhece ele por aqui” (D. Violeta, 53 anos). 

 

                                                 
5 Há diversas versões para justificar a presença do ”muro da vergonha”, como é chamada, 
por alguns moradores, a parede de concreto que delimita a fronteira entre o campus 
universitário e as casas da São Remo. Nas entrevistas, nos restringimos a identificar essa 
situação, dado que não caberia nos objetivos deste estudo investigar profundamente a 
questão. 
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 “Eu não ando a USP inteira porque logo eu canso, mas eu entro aqui 

no portão aqui, eu vou lá em cima da academia, eu vou lá no portão do 

Posto, faço aquele balão lá, eu entro aqui pelo lado da raia, faço esse 

balão aí, vai dar na academia, volto ali pelo lado do Posto e vou ali pelo 

Posto ali das cobras. Ando muito. Sozinha eu não vou porque eu tenho 

medo! Às vezes eu vou mais ela aqui [referindo-se à enteada], no dia 

que ela não tem escola, às vezes eu vou mais a vizinha, mas ir sozinha 

mesmo eu tenho medo. Eu tenho medo que dizem que aí dentro tem 

tarado. Aí eu não vou só não! Mas eu ando muito aí. Nos fins de 

semana, fico aí na USP o fim de semana inteiro, se não tem outro 

lugar pra ir... Aí vai pra dentro, anda aí dentro. No sábado, no domingo 

não! Domingo é fechado. A USP aí foi fechada... De uns três anos pra 

cá... Mas era aberto... Dia e noite, todo mundo entrava aí dentro... Não 

sei porque fecharam, mas fecharam que nesse tempo que ... Que aí era 

aberto tinha liberdade aí dentro... Era todo mundo. A USP era cheia de 

gente, agora é mais difícil. Vinha gente de fora, que vinha pra ficar 

andando aí dentro, aí depois que fecharam, às vezes vai. Eu mesma já 

fui aí dentro depois que fechou, eu já andei aí dentro no domingo, mas 

mudou muita coisa... Não tem gente, a segurança aí dentro agora tá 

mais pouca que antigamente. Tinha muito segurança aí dentro, acho 

que não tem segurança porque não tem gente, já fecha mesmo pra 

ninguém entrar, mas não sei porque que mudaram, que fecharam, não 

sei” (D. Margarida, 58 anos). 

 

 

Ainda sobre a comunidade, outro aspecto presente nas entrevistas é 

o reconhecimento de todos os depoentes de que houve mudanças no 

espaço físico da São Remo, as quais se percebe nas muitas reformas nas 

ruas e casas e na diversidade de serviços que têm se aprimorado em 

quantidade e qualidade. Essas modificações parecem ter contribuído para 

que os moradores valorizem o local, reconhecendo uma dinâmica própria 

daquela comunidade da qual participam. 
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 “Eu cheguei aqui não tinha essas casas, aqui era mato, esse campo aí 

era uma lagoa, aí era uma água de mina... A minha cunhada pegava 

peixe aí dentro de uma água suja que tinha aí, uma lagoa. Aqui só tinha 

um barraquinho ali em cima, um senhor que mora ali em cima, aqui era 

tudo mato. Daí a pouco foi aumentando e cresceu. A água pra gente 

beber aqui, que quando nós chegamos aqui não tinha água encanada, 

não tinha luz, ia pegar água... Ainda estava construindo aqui o HU... 

Quando estavam limpando o terreno pra construir o HU, tinha só uma 

casinha lá no meio. Pegava água lá em cima no HU. Aqui tudo era 

barro. Descia com aquelas vasilhas de água, aquelas latas d’água na 

cabeça ou assim na mão. Quando chegava aqui, só chegava metade, a 

água caía, derramava tudo! Caí muitas vezes! Carregando água de lá 

do HU pra beber, pra cozinhar, pra tomar banho... A água era de uma 

casinha, acho que era de uma casa que acho que era do terreno já de 

fazer o hospital ou do Posto, não sei... Tinha uma torneira, lá em cima 

no HU. A torneira era ali por onde tem uma letra assim na pracinha do 

HU, mas era só lá... Descia esse pedaço aqui quando tava chovendo, 

aquele lamaceiro escorregando lá das quebradas. A água do lago não 

dava pra beber, era suja, água suja, não tinha cuma...Outro dia eu tava 

falando: ‘Menino, engraçado, quando eu vim dá por fé já estavam 

aterrando o lago’. Não sei porque foi que aterraram, não sei por onde 

começou, sei que já tinha aterrado esse lago aí todo. Tava pouquinho, 

quando eu vim perceber que tava... O povo trabalhava aí, mas eu saía 

de manhã cedo, só voltava de noite, aí não prestava atenção. Quando 

vim dá fé já tinha tapado o lago. Agora tem esse campo de futebol” (D. 

Margarida, 58 anos). 

 

 

“Eu vejo muita reforma. Mudou, mudou muito [a comunidade]. Aqui para 

cima tinha uns barraquinhos ruim, derramava umas coisas... Melhorou 

muito. Aqui dentro, eu acho que tem muita melhora... Era bom poder 

reformar essa casa... Trocar por laje... Quando chove essa chuva de 

gelo... Dá um barulho danado na telha de zinco... Fica tudo molhado 

nas paredes é ruim...” (D. Sílvia, 78 anos). 
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 “Aqui antigamente era tudo terra, era barro aqui, você não conseguia... 

Não tinha rua asfaltada... Era muito barraco de madeira, muito rato, 

muita barata... Hoje não! Hoje tem mais ou menos na base de noventa e 

oito por cento... Está construído, tem asfalto, água, esgoto, telefone, 

tem tudo... Padaria, mercado, antigamente não tinha nada. Pra você 

comprar alguma coisa tinha que ir lá no Rio Pequeno. Hoje está a maior 

beleza aqui. Em matéria de condução também... Aqui é um lugar de 

primeira linha, sabe? Condução pra todo lugar que você quiser ir pra 

todo lado você pega. Tem pra Santos, pra Guarulhos... Até pra Bahia 

tem [risos]” (Sr. Luís, 59 anos). 

 

 

“Aqui dentro, nesse, nesse barraco que eu estou aqui, nesse barraco 

aqui, vai fazer... Cheguei no fim de setenta e... Fim de setenta e seis. 

Setenta e seis pra dois mil e três? Vai pra vinte e seis, vinte e sete anos, 

né? Quase trinta anos, né? Nesse barraco aqui... Só que quando eu 

cheguei aqui... Aqui não tinha essa vila que nós temos aqui, não... Cada 

setenta, oitenta metro tinha um barraquinho de madeira... Um 

barraquinho de madeira... Aqui pra nós ter uma iluminação dessa aqui? 

Vinha lá da Corifeu de Azevedo Marques um fiozinho que um homem 

fornecia pra nós... Então quem tinha um radinho desse tamanhinho, de 

à força, comprava aqueles transformadorzinho, tamanho desse 

gravadorzinho que está aí, aí ligava nesse transformadorzinho, então 

puxava mais, né? A 110 ele puxava mais, né? Ligava dele pra força e 

dele pra televisão ou pro rádio... Então, a televisão não funcionava 

não...Dava aquela meia boca só. Aquele clarãozinho pouco, mas era à 

meia boca... O rádio funcionava um pouquinho, mas a televisão não 

pegava direito não... Era ruim. Vinha de lá. Aí depois a gente foi 

aumentando, foi fazendo umas casinhas de bloco, alvenaria, mais ou 

menos aqui, ali e hoje tá assim. Hoje não é nem favela mais! É 

considerado, é registrado pela prefeitura, é considerada uma vila. É vila 

Butantã e pronto. Mas naquele tempo aí dentro era um sapezeiro 

danado! Era barraquinho de madeira, de maderit. Aqui também era... A 

gente foi fazendo devagarinho, devagarinho de pouquinho, foi 

fazendo...” (Sr. José, 65 anos). 
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Considerando as modificações, o bairro é percebido como um local 

agradável para a permanência das pessoas, de tal modo que alguns sujeitos 

referiram-se especificamente à rua onde moram como um lugar em que se 

pode ficar para conversar ou para, simplesmente, refrescar-se nos dias 

quentes. Claro que a vida privada apresenta limites diferentes daquela 

observada em outras regiões da cidade, pois se estende ao espaço das 

ruas, mas, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, o morador da 

São Remo faz clara diferenciação entre as situações que podem ocorrer no 

espaço exterior e as que devem acontecer no interior das casas ou no 

espaço da intimidade. Assim é que, por exemplo, podemos observar, em 

alguns dos momentos nos quais estávamos realizando as entrevistas, que 

alguém da vizinhança ligou o aparelho de som em alto volume e que isso 

muitas vezes acontece, conforme fomos esclarecidos, para que as pessoas 

conversem a respeito de determinados assuntos familiares sem serem 

ouvidos pelos vizinhos ou transeuntes. Além disso, as casas são separadas 

por cercas e possuem portão de entrada que, mesmo de modo precário, 

demarcam os domicílios. 

 

 

 “Eu saía pra trabalhar, ficavam as duas meninas mais pequenas. Eu 

trancava o portão. Sei que não valia nada mesmo aquele portãozinho. 

Eu saía pra trabalhar, chegava cinco horas, estavam do mesmo jeitinho 

as crianças. E aqui atrás moravam doze bandidos. Nunca mexeram 

com minhas meninas. Eu saía, né? Eu perguntava e elas diziam: ‘Não 

mãe, eles não mexem com ninguém, não’. Passa aqui, vai lá pra rua, 

porque moravam aqui atrás. Pediam fósforos pra mim, pediam café 
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eu dava, mas nunca mexeu com ninguém. Aqui ninguém mexe com 

ninguém. Criei meus filhos aqui, na mesma casa, nunca mudei pra lugar 

nenhum e estou aqui... Pra eu sair pra casa de um vizinho só se for 

muita coisa, porque eu não gosto de porta dos outros, de jeito nenhum, 

não gosto muito de bate-papo, porque bate-papo já viu... Ainda mais o 

lugar que a gente mora, né? Eu não gosto dessas coisas. Fazer rodinha 

de mulheres que nem eu vejo muito... Então chego do meu serviço, 

tomo meu banho, cuido do meu serviço, ligo minha televisão. A hora 

que está calor eu sento aí fora, jogo um travesseiro, sento e fico aí. Mas 

eu não gosto de rodinha. E graças a Deus vou dormir e quando é quatro 

horas o relógio desperta e eu já estou pronta pra sair outra vez e pronto” 

(D. Fátima, 56 anos). 

 

 

Códigos comunitários ou convenções coletivas determinam alguns 

padrões de comportamento adaptados a essa intimidade precipitada pelas 

características físicas da favela. Por exemplo, deve-se falar discretamente 

sobre os eventos considerados sigilosos ou perigosos, tornando possível 

que se mantenha o convívio no cotidiano. 

 

 

“[Aqui] Você está dentro de casa e está com medo ainda... Tenho medo 

de ladrão, esses maconheiros aí que aqui é cheio, tenho tanto medo. 

Tem que está esperto... Daqui mesmo, não tenho medo porque é 

conhecido, eles conhecem a gente, mas tenho medo que venha de fora, 

eu vejo tanta coisa nos jornais e tenho medo. Agora aqui mesmo, não 

tenho medo, não. Os daqui são conhecidos, esses que fumam maconha 

por aqui são conhecidos. Não aborrece. Eu sei que graças a Deus 

nunca vi nada, nunca escutei nada, nunca me disseram nada, também 

eu não vou provocar ninguém. Pra mim tanto faz fazer errado como 

fazer certo... Pra mim a conta é uma só e não sendo eu estando no 

meio... Mas os de fora eu tenho medo...” (D. Margarida, 58 anos). 
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“Entrevistadora: Por que foi que a senhora mudou da Viela do Leite 

para cá? 

D. Marina: Bobagem, assim... ‘Num quero mais e num quero mesmo 

não’’. 

Entrevistadora: Teve desavença com a vizinhança? 

D. Marina: Não, não eu num... Num sou brigona. 

Entrevistadora: E o que foi, foi problema na rua? 

D. Marina: Não, porque mesmo eu num gostei... Eu vim pra aí quando 

me tiraram de lá, num fui eu nem que vim, que quis...Quem quis foi o 

meu marido. Então, por obedecer ele, eu vim pra morar aí. Mas eu não 

queria, nunca quis. 

Entrevistadora: O que a senhora achava de lá?  

D. Marina: Eu achava, Ave Maria... Num posso... [pondo a mão na 

boca]. Deixa pra lá... 

Entrevistadora: Deixa para lá? Não achava que era um lugar... 

D. Marina: Não, um ambiente assim... Achava não, acho até hoje! 

Entrevistadora: Tem coisa que a senhora não gosta? 

D. Marina: Num gosto mesmo. 

Entrevistadora: O que acontece lá? 

D. Marina: Sim lá, e por aqui tudo... Num gosto mesmo. É uma coisa 

que, que a gente vive num lugar desse e num tem nem defesa da gente 

mesmo, né? Num pode falar isso, nem aquilo outro. Se viu... [fazendo 

gesto de silêncio com o dedo indicador]. 

Entrevistadora: A senhora acha perigoso? 

D. Marina: Muito, muito perigoso mesmo, muito, muito... [abaixando o 

tom de voz]. 

Entrevistadora: Tem que tomar cuidado? 

D. Marina [sussurrando]: E como... Tem que falar baixo, ficar 

esperta... A gente que é velha e fraca, não tem defesa...” (D. Marina, 66 

anos). 
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Nas entrevistas há também referências a determinados padrões de 

conduta que são esperados para os mais velhos, provavelmente válidos não 

apenas para a comunidade São Remo. Esses padrões parecem se 

diferenciar, a depender do sexo do indivíduo. Assim, por exemplo, espera-se 

da mulher idosa que se mantenha preferencialmente dentro de casa. Já do 

homem, mesmo dos bem mais idosos, espera-se que continue participando 

de atividades fora de casa, ainda que seja para funções localizadas ou 

papéis complementares. 

 

 

“A moça daqui de frente quando não trabalhava... Ela agora sai pra 

trabalhar oito horas, ela chega no portão, ela fala assim: ‘Ô! Dona 

Sílvia, já vou...’, ‘– Deus abençoe!’. Quando ela chega, ela vai 

entrando no portão assim: ‘Já cheguei!’ [risos]. Ela trabalha na USP. Ela 

trabalha na limpeza, né? Ela é boa, minha vizinha é uma beleza... 

Ninguém me perturba, também não perturbo ninguém, tudo bem. Aqui 

do lado tem essa familhona que é grande... Às vezes, quando está 

muito calor, eu sento na porta de casa e fico fazendo meus panos. Aí 

uma moça bota a cabeça na janela e fala: ‘Ô, Dona Sílvia, vai 

descansar. Já tem idade!’ E eu: ‘Tô sentada aqui fazendo meu trabalho 

e não olhando a vida de ninguém’ [risos]. Ela fica calada. Eu não gosto 

que desfaz de mim...” (D. Sílvia, 78 anos). 

 

 

 “Entrevistadora: O senhor nem sai muito por aqui? 

Sr. Antônio: Não, não. 

Entrevistadora: Mas o que aconteceu ontem quando eu falei com o 

senhor? Depois que eu vim aqui perto entrevistar sua vizinha, eu 

conversei com o senhor para marcar uma entrevista e o senhor disse: 

‘Amanhã eu vou passar o dia fora’. Marcamos hoje e, quando cheguei, o 

senhor disse: ‘Acabei de chegar’. 
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Sr. Antônio: Foi, acabei de chegar... 

Entrevistadora: Então... 
Sr. Antônio: É porque o menino chegou e quer que eu vá pra CEASA 

mais ele, que ele vai comprar negócio de verdura pra venda, e eu vou 

mais ele, porque eu fico na perua e ele fica comprando. Aí ele disse: 

‘Fica aí que vou comprando’. E eu digo : ‘A doutora deve ter chegado’. 

Entrevistadora: Então o senhor sai às vezes para ajudar a ir na compra 

da venda? 

Voz de D. Maria Aparecida [esposa de Sr. Antônio]: É, ele fica dentro 

do carro e o menino vai fazer a compra. 

Entrevistadora: Sempre fazendo companhia, não é Seu Antônio? 

Sr. Antônio: Companhia, porque num pode deixar a perua lá sozinha e 

ele comprando as coisas... Lugar de abrir o olho, nego vai e carrega 

tudo. A gente fica tocaiando...” (Sr. Antônio, 83 anos). 

 

 

Respeitados os padrões de conduta que são referências para um bom 

convívio, os idosos sentem-se à vontade para se expor nas ruas da 

comunidade também, para trocar idéias com outras pessoas. Por exemplo, 

com os vizinhos, em uma interação que geralmente tem nas experiências 

cotidianas, inclusive nos problemas de saúde, um mote privilegiado de 

conversa. 

 

 

 “Eu me levanto dez pras cinco todo dia, faço café e não consigo mais 

voltar pra cama pra deitar. Já vou fazendo alguma coisa. Vou passando 

um pano nas coisas ou vou tirando. O que tiver, eu vou tirando ou 

senão me sento ali naquela pedrinha ali, olha, quando o sol está muito 

quente, aí fico lá. Entro pra dentro lá pras dez e meia, pra preparar o 

almoço e arrumar a menina pra ir pra escola, que ela vai pra escola, dez 

e quarenta quer almoçar. Aí fica até onze e meia e vai se arrumar 

porque entra na escola de uma hora. Aí vou lá em cima no ‘Sabidinho’, 
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deixo ela lá. Quando é de tarde, vou lá, pego ela de novo. Essa é a 

minha vida. É essa... Vêm as vizinhas, a gente fica lá conversando... 

Conversando sobre a saúde mesmo... A gente conversa sobre saúde... 

Uma diz: ‘Eu sinto uma dor na perna’, outra: ‘Eu estou com ansiedade’ e 

eu: ‘Graças a Deus, eu não sei o que é isso’... [e outra diz] ‘Ah! 

Amanhã eu vou no médico... Eu estou... Não estou agüentando 

fazer nada’... E eu: ‘Graças a Deus eu, agora, eu tô de ferro!’” (D. 

Margarida, 58 anos). 

 

 

Os ACS referiram, em algumas das supervisões, que, dependendo da 

hora do dia, o movimento das ruas modifica-se, isto é, de dia circulam 

determinado tipo de pessoas e à noite circulam outros tipos. CALDEIRA 

(1984), estudando uma outra comunidade favelada, com características 

semelhantes a São Remo, observou que no período da manhã as ruas são 

mais freqüentadas por mulheres e crianças e que a conversa na rua, durante 

o dia, varia, podendo tanto limitar-se a comentários estritamente 

relacionados à vida alheia como ampliar-se para outros aspectos do 

cotidiano. 

Os ACS também comentaram que se pode encontrar homens idosos 

transitando por algumas ruas, para observar e divulgar, como um jornal 

falado, os últimos acontecimentos do dia. Ainda segundo os ACS, em uma 

breve circulação pelas ruas do bairro, encontram-se as assim chamadas 

“rodinhas de mulheres”, um grupo informal de conversa no qual elas trocam 

receitas, contam e discutem casos, comentam as novelas de televisão, 

reclamam da vida, ouvem conselhos e observam, na cena diurna do bairro, 

os movimentos das coisas e das pessoas. Já o período noturno, quando 
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mencionado, apareceu como um momento para recolher-se e ficar em casa 

cuidando das tarefas domésticas, assistindo televisão, esperando os filhos 

ou netos chegarem ou preparando-se para o dia seguinte, que começa cedo. 

 

 

“Chego do meu serviço, tomo meu banho, cuido do meu serviço, ligo 

minha televisão... Eu levanto quatro e meia, tem dia. Tem dia que até 

três e meia. Um dia, três e meia eu tava lá na USP, que eu levantei 

meio assim, sabe? Aí eu saí e quando eu estava lá em frente à Física, 

lá em baixo, foi que eu me acordei. Fui olhar no relógio, era três e meia 

da manhã... Aí eu fiquei lá sentada no ponto. Aí acho que os vigias 

perceberam, porque a gente é conhecido, passa todo dia, né? Aí eles 

ficaram com a viatura rondando e eu lá... Quando deu cinco horas, 

começaram os ônibus. A gente pega seis horas. Quando deu cinco 

horas, eu desci. Eu fico lá na Elétrica, eu trabalho lá. Eu entrei, fui lá pra 

copa e fiz o café que eu faço, né?” (D. Fátima, 56 anos). 

 

 

A noção de passagem de tempo, quando referida ao cotidiano das 

famílias e do bairro, parece ser cíclica e repetitiva, marcada por períodos e 

acontecimentos bem definidos e concretos, diferentemente da noção 

temporal associada às experiências vividas pelos entrevistados, no curso de 

suas histórias pessoais, que apareceu marcada por rupturas e movimentos 

descontínuos, narrados com emoções mais fortes, conforme podemos 

observar nos depoimentos a seguir que tratam das experiências de 

migração. 

 



 92 
 

V .3. – Migração, mobilidade física e simbólica 

 

Por serem todos os entrevistados migrantes, o deslocamento 

geográfico está necessariamente presente em todos as histórias de vida. Os 

diversos motivos que os sujeitos alegaram para vir morar em São Paulo e no 

Jardim São Remo apresentam em comum a necessidade de integração em 

um núcleo familiar para protegerem-se do isolamento ou do abandono, 

sendo que ficou explicitado em alguns depoimentos o desejo de retornar ao 

local de origem, fato que verificamos especialmente nos mais velhos e 

provenientes da zona rural. 

 

“Eu estou morando em São Paulo, que eu gosto muito daqui, todo lugar 

eu gosto. Então eu sempre vinha aqui e voltava, sempre vinha e 

voltava, mas agora eu tô aqui porque eu perdi o meu marido e então eu 

continuo aqui na casa da minha filha. Mas eu tenho vontade de dar um 

passeio lá, mesmo que eu não vá para ficar, também isso aí Jeová 

sabe, mas eu tenho vontade de ir lá, tomar um arzinho lá, passear um 

pouco, mas se a ‘terrível inimiga’ [refere-se à morte] não me atacar... 

Voltar novamente... Mas eu tô com muita vontade de dar uma 

chegada lá... Eu vim pra cá, mas não foi pelo falecimento dele [o 

marido], foi porque ele arrumou outra mulher. Aí eu fiquei muito triste 

mesmo, muito desgostosa da vida, tive uma tristeza muito grande e vim 

pra aqui. Mas se não fosse isso, não é porque aqui é ruim não, se não 

fosse isso, nós não morávamos aqui não. Mas é que ele, depois de seis 

anos da gente casado, ele começou a arrumar outras mulheres. Mas só 

nunca tinha saído para me deixar. Mas agora, só depois de cinco anos 

que ele deixou e foi morar com outra, aí eu fiquei muito ruim mesmo, 

muito triste mesmo e vim para cá, os meus filhos estavam aqui. Eu 

gosto muito daqui, gosto muito de lá, mas eu tenho saudade da minha 

casa, do meu quintal... De tudo que plantei...” (Dona Rosa, 68 anos). 
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 “Qualquer coisa que eu falar tá bom, né? Então eu vou começar da 

Bahia para cá... Então, morava na Bahia, Vitória da Conquista, depois 

começou aquele tempo seco, minha criação foi acabando, esse filho 

que mora acolá, veio primeiro e eu fiquei. Aí o outro deu de vim 

também, veio. Então, eu não ia ficar só, né? Essa garota [apontando 

para a neta presente na sala], dois anos ela tinha, então eu peguei e 

vim. Vai completar 16 anos... É, Vitória da Conquista... Que saudade... 

Me mata! Que eu tenho muita saudade e falta do meu terreninho, eu 

tenho... Eu passo vontade de comer tanta coisa!” (D. Sílvia, 78 anos). 

 

 

“Da onde eu morava, eu vim pra aqui, lá não dava certo, a coisa foi só 

apertando, apertando, apertando. Os homens apertaram as coisas de 

todo mundo e botou pra correr pra porta da rua. É... Os donos da terra. 

Eu não tinha terra e trabalhava ganhando comissão... Mas foi ficando 

pouco... Ninguém tem mais moradia lá onde eu ficava para trabalhar... 

Aí eu vim pontá os filhos. Os filhos já estavam em São Paulo. [Aqui] Era 

diferente porque ninguém tava acostumado, né? É que nem boi brabo 

quando entra no cercado, no cercado novo [risos]. No cercado novo, a 

boiada num entra, os quatro cantos do mundo todinho pra poder 

fazer a manobra no meio do cercado? A gente fica procurando os 

cantos... Arreparando pra um canto, arreparando pra outro, pra poder ir 

sentindo, se acostumando, né? Aí chega um conhecido e tal, faz 

amizade com um e outro, né? Aí, fica mais alegre, né?” (Sr. Antônio, 83 

anos). 

 

O deslocamento das pessoas pelas regiões da própria comunidade é 

uma situação que pareceu bastante comum, fato que foi confirmado nas 

supervisões para as visitas realizadas pelos ACS nos domicílios dos idosos. 

Segundo os ACS, algumas pessoas, especialmente as que pagam aluguel, 

experimentam muitas vezes em curtos intervalos de tempo diferentes 

acomodações nas regiões da São Remo. 
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 “Já faz mais de cinco anos, mais ou menos pra seis anos, que eu moro 

nessa região aqui da São Remo... [refere-se a uma avenida da 

comunidade que tem esse nome] [Antes] Morava numa vila que tinha e 

que hoje já desmanchou tudo, pertence ao hospital lá em cima, do lado 

da clínica de dente da USP. E ali eu morava de casa de aluguel, isso já 

faz pra lá de vinte anos... Depois a USP mesmo desapropriou e colocou 

a gente pra vim pra cá. Eu recebi um barraco. Deram um barraco pra 

vim pra aí na Viela do Leite [nome de uma rua da comunidade]. E então, 

fiquei. Saí e comecei a pagar aluguel de novo. Eu pagava o aluguel 

quando o meu marido morreu na rua ‘Lourenço Del Gasio’ [outra rua da 

comunidade]. E a casa que eu pagava, aonde eu pagava aluguel, é 

número 81. Era lá que eu morava, e foi lá onde ele morreu. E de lá eu 

não pude mais pagar o aluguel, então tive que sair e fiquei 

perambulando” (D. Marina, 66 anos). 

 

 

Há outro aspecto também relacionado ao deslocamento dos 

entrevistados, bastante presente em comunidades periféricas, que é o 

retorno, seja efetivo ou simbólico, à terra de origem após vários anos de 

moradia em São Paulo. Nos idosos estudados, a decisão de voltar 

subordinou-se à possibilidade de ter também a família para os acompanhar 

no regresso. O retorno justificaria-se principalmente porque a vida no lugar 

de origem é considerada bem melhor do que no local onde moram 

atualmente, mesmo quando a migração já aconteceu há algumas décadas. 

 

 

“Eu estou morando aqui há vinte e cinco anos... Eu vim do Piauí 

separada do meu marido. Aí fiquei morando com minha cunhada no fim 

de semana, na semana eu ficava na casa da patroa... Meu marido veio 

lá do norte pra cá e passamos a morar junto de novo... Quero voltar pro 

norte. Porque lá tem liberdade, pode chegar e deitar assim no meio do 
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tempo, dormir e amanhecer o dia, nada te aborrece... Eu acho que lá no 

norte, se vive mais... Aqui  vive menos por causa da poluição, aqui é 

tudo muito poluído. Lá  sente aquele ar assim gostoso... Abre a porta de 

manhã cedo... Sei lá, acho que o povo do norte é mais sadio do que do 

daqui de São Paulo. Eu tenho saudades... Essa menina [refere-se à 

enteada presente à entrevista] não queria vir! Levei ela no mês de 

Janeiro, aí quando começaram as aulas, eu vim deixar ela aqui, mas ela 

não queria vir. Ela fala: ‘Mãe, vamos embora pro norte? Faz minha 

transferência pra lá...’ Eu digo: ‘Deixa que um dia nós vamos’. Tenho 

vontade de voltar. Meu marido quer ir também, mas o que está 

segurando aqui é que no trabalho eles não querem mandar embora e 

ele diz que pedir a conta ele não pode pedir. Pra ir um e ficar o outro 

não dá! Estou pedindo a Deus que mande ele, porque se mandarem 

ele, fica mais fácil ir, se não, não tem como...” (D. Margarida, 58 anos). 

 

 

“Nasci na Bahia, Mundo Novo. Já faz uns... Eu vou chutar... Uns vinte e 

poucos anos que eu estava aqui com o meu marido. Então ele faleceu e 

eu fiquei sozinha, durante esse ano e um mês, com apoio dos amigos. 

Então eu acho que agora eu num posso mais ficar, eu tenho que ir 

embora. Fiquei sozinha, e estou com o apoio dos outros. Eu vivo... 

tenho o apoio da Ana, que vivo com ela, e eu sozinha estou lutando pra 

minha pensão, e lutando com a firma pra receber o que ele tinha direito, 

porque ele morreu quase na firma, trabalhou o dia todo, chegou em 

casa e morreu... E o patrão está se recusando a me pagar... Já está na 

mão do advogado. No dia 24 de fevereiro, vai ter uma questão. É nessa 

questão que vão resolver, que eu quero ir embora. Meus filhos moram 

tudo lá na Bahia, tenho meus netos. E então eu tenho que ir me 

embora, ficar perto deles. Os filhos são quatro lá na Bahia e um morto. 

Tá lá também, tá morto, mas tá lá. Sim, foram embora. Tão tudo pra lá e 

não querem voltar pra aqui, e nem eles querem que eu fique aqui. Então 

eu estou trabalhando e esperando isso aí que já falei, expliquei [refere-

se à decisão judicial sobre a pensão do marido] que é pra ir me embora” 

(D. Marina, 66 anos). 
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“Já tá com uns trinta anos que eu tô aqui... Ai meu Deus e eu no 

Paraná... Eu lembrava da casa que eu tinha... Porque aqui  é limpo sim, 

mas lá a senhora ver as casas são grandes, são casas tudo bem 

arrumada, pra gente morar num barraquinho aqui? Vixe! O meu plano é 

de vender aqui e comprar lá. Porque lá a senhora compra uma casa 

barata com quatro mil, cinco mil reais... Que nem eu e só ele... Dois 

cômodos dão pra ... Ele vai se eu falar que vou. Ele vai que esses dias 

ele tava falando: ‘Se a menina quisesse vender isso aqui, mas pra  ir só 

eu não vou não’. Pra sair e deixar ela e a menina [refere-se à filha e à 

neta]? Não deixo” (D. Fátima, 56 anos). 

 

 

O retorno coloca-se como uma possibilidade de recomeçar a vida nas 

bases em que as coisas aconteceram nos tempos passados, ou seja, 

presumivelmente de modo mais confortável e feliz, porém a relação de 

cuidado estabelecida com os familiares, envolvendo proteção e suporte, 

pareceu decisiva para a realização ou o adiamento desse projeto. Podemos 

afirmar que essa escolha é uma manifestação de geratividade, pois os 

planos de bem-estar e suas efetivações estão projetados para um futuro que 

pode acontecer em breve ou em um outro tempo que transcenda suas 

existências. Embora haja uma preocupação explícita dos entrevistados com 

a morte, a probabilidade desse evento acontecer em curto espaço de tempo 

parece não paralisá-los, senão reforçar a necessidade de cuidar de si para 

envelhecer bem e cuidar daqueles que ficarão e dos que ainda estão por vir, 

dando sentido para o final da vida, atitude que pode consolidar-se, ainda 

mais, com a religiosidade, conforme veremos a seguir. 
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V .4 – Religiosidade, projetos de vida e geratividade 

 

Os planos, a sensação de bem-estar e de satisfação com a vida atual, 

passada e as expectativas para o futuro também apareceram fortemente 

relacionadas à religiosidade ou à fé em maior ou menor grau, o que pareceu 

também exercer influência na escolha do sujeito para afiliar-se a 

determinada seita. Esta evidência está de acordo com as pesquisas que 

ressaltam a importância da religiosidade como quadro de referência pessoal 

para adultos mais velhos. A espiritualidade, capacidade própria de todo ser 

humano de criar sentidos para sua existência material, pode ser considerada 

um facilitador na adaptação dos mais velhos, podendo ser vista como uma 

tentativa para responder à incapacidade de enfrentar questões penosas, tais 

como o sofrimento, a doença, as perdas e a morte (BOFF, 1999; 

GOLDSTEIN, 1999; GOLDSTEIN e col, 1999). 

As práticas religiosas e as atividades ligadas a grupos religiosos são 

mais comumente observadas entre os adultos mais velhos, e, em particular, 

entre os mais idosos, do que em qualquer outra faixa etária. Em um estudo 

longitudinal, BLAZER e PALMORE (1976) apud GOLDSTEIN (1999) 

evidenciaram que, embora a atividade religiosa propriamente dita tenda a 

diminuir, devido à restrição da mobilidade física dos mais velhos, a atitude 

religiosa mantém-se estável, podendo interferir para que o idoso mantenha-

se em contato com outras pessoas. 
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“Eu vou na Igreja [refere-se à Igreja Católica] de tempos em tempos e 

tem a minha lei, né? Que é a minha lei véia, né? Não posso passar pra 

outra... É a lei véia que Deus deixou no mundo e eu tô nela, viu? Hoje 

eu sou de uma, amanhã passa pra outra, eu tô nessa, nessa outra, tô 

nessa, nessa outra. Vou dizer, eu como carne, farinha e tomava umas 

bicadas quando bebia, vou dizer que sou santo? Só quando morrer que 

tiver lá naquele cantinho...” (Sr. Antônio, 83 anos). 

 

 

“Eu sou Testemunha de Jeová... Jeová é o Deus vivo que está nos 

criando e tudo de bom que nós temos foi Ele quem nos deu... Não tem 

muito tempo, não... Tem 16 anos que eu me dediquei... Hoje mesmo 

nos reunimos lá... Na segunda, a gente se reúne às oito horas, é uma 

hora de estudo de Bíblia. Na quarta, são duas horas de reunião da 

escola teocrática e a gente discute os serviços. E também no sábado 

são duas horas de reunião de sete e meia até nove e meia, que é o 

discurso público e é o estudo da Sentinela... Nós conversamos muito... 

Porque nós sempre temos coisas novas para conversar, né? Como 

agora mesmo nós tivemos a visita, a visita nos fortalece muito. Então 

depois que a visita termina, a gente fica lembrando aquelas coisas que 

foram faladas para que a gente possa se esforçar cada um de nós para 

obedecer. Não ficar olhando se ele fez, se ele está fazendo, o que 

deixou de fazer, mas você tem que fazer a sua parte. Nós estávamos 

conversando ontem, por exemplo, eu estou doentinha e você me leva 

no médico... O que você podia me ajudar, me ajudou, mas eu tenho a 

minha parte também... Mas nós sabemos que somos falhos, imperfeitos 

e pecadores e estamos sujeitos a tudo. Nós não nascemos de um pai 

perfeito, jamais uma árvore doente dá frutos sadios! Sabe por que eu 

estou te falando isso? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então 

Adão pecou e nós recebemos isso, porque o pecado é que traz todo o 

sofrimento. Todo o sofrimento vem do pecado, então nós temos que 

passar por isso. Você vê, todos os seus avós existem? Mas eles 

viveram bastante, né? Eles já foram para o pó, porque a Bíblia diz: 

‘Geração vai, geração vem, mas quem fizer a vontade de Jeová 

permanece na casa Dele e vive para sempre’. Então essas pessoas 
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viveram bastante, né? Mas ninguém sabe se você vai viver o que o seu 

avô viveu, só Jeová sabe... ou que seus pais viviam, só Jeová sabe. Eu 

também não sei se eu vou viver o que meus pais viveram, só Jeová 

sabe, né? Não sei se meus filhos vão viver o que eu vivi. Então a nossa 

vida, Jeová é Quem sabe!” (D. Rosa, 68 anos). 

 

 

“Sou Católica, graças a Deus! Eu e meu marido. Não vou na igreja todo 

domingo, porque canso. Mas nós temos a igreja aqui e vamos sempre. 

Que nem agora mesmo, no mês de maio, teve aquela reza nas casas e 

a gente acompanhou tudinho. Graças a Deus, sou religiosa. Vou para 

Aparecida toda excursão que tem, gosto de ir lá... Só quero que Deus 

me dê saúde pra eu poder andar que nem eu estou andando agora, 

porque o doutor falou pra mim que eu não ia andar mais. Que eu ia ficar 

numa cadeira de rodas, mas eu pedi muito a Deus, Nossa Senhora, fiz 

até promessa, paguei, e eu ainda falei pra ele: ‘Doutor, eu tenho fé em 

Deus e Nossa Senhora que eu nunca vou ter uma cadeira de rodas!’ E 

nunca precisei” (D. Fátima, 56 anos). 

 

 

 “Minha esposa é crente. Eu gosto de igreja. Eu freqüento a igreja 

católica e, inclusive, eu freqüento até a igreja que ela é convertida, eu 

freqüento também a igreja dela... Eu gosto... Aonde fala de Deus eu 

estou junto, agora aonde fala do outro ‘bicho’ eu já... [risos]” (Sr. Luís, 

59 anos). 

 

 

“Eu vou aqui na evangélica... Freqüento a evangélica, Universal... Eu 

era católica, mas eu num ia não. Depois um amigo ficava mandando eu 

ir lá fazer uma oração, aqueles negócios, me chamou, eu tô indo lá... Eu 

vou pra igreja, faço corrente da saúde... E graças a Deus eu tô bem... 

Tem que buscar Deus, né?” (D. Violeta, 53 anos). 
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A espiritualidade e a criação de sentidos para a existência 

configuraram-se como um recurso para lidar com os sofrimentos e as 

limitações advindas do envelhecimento. É bastante freqüente encontrar 

seitas religiosas que desenvolvem atividades de suporte e acolhimento para 

os mais velhos, tais como os grupos de terceira idade ou de cuidadores 

voluntários ligados às igrejas, que em sua maioria são constituídos por 

idosos sadios. Esse aumento de religiosidade entre os mais velhos pode ser 

compreendido à luz da noção de geratividade, que envolve a idéia de 

partilha existencial com toda humanidade ou do sujeito cuidando de si 

mesmo e também dos outros, tal como configurado nas tradições religiosas. 

 

 

“Entrevistadora: E para envelhecer bem, para ir passando o tempo e 

envelhecer bem? 

D. Sílvia: Aí... Eu acho... Eu não sei explicar. Para mim é quando a 

idade vai chegando. Pra mim é quando a idade vai chegando, 

chegando... Que nem, vamos supor comigo, eu já cheguei e ainda vou 

pra frente... 

Entrevistadora: Entendi, a pessoa está levando a vida, está se 

sentindo bem... 

D. Sílvia: Levando a vida como Deus quer... 

Entrevistadora: Quando a senhora morava com os seus pais, a 

senhora se dava bem com eles? 

D. Sílvia: Graças a Deus... Meus pais eram quase santo, que santo não 

come nem bebem, eles comiam muito, bebiam café, leite... Fazia tudo 

que tinha que fazer, mas eram assim dois amor de pai e mãe. E naquilo 

nós criamos tudo, eu criei cinco irmãos e eu sete irmão e eu sendo a 

mais velha, três homens e três mulheres...” (D. Sílvia, 78 anos). 
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“Depois que eu vim estudar a Bíblia, que eu vi o que era certo e o que 

era errado. Então hoje, por meio do conhecimento da Bíblia, fica uma 

coisa muito clara... Eu hoje eu tenho o conhecimento do que é o certo e 

do que é errado. Então eu só faço o errado se eu quiser, mas só que eu 

tenho o conhecimento do certo. Se eu fizer o errado, eu não tô 

prejudicando ninguém, tô prejudicando a mim mesma, porque a Bíblia 

fala que quem sabe o que é certo, mas não faz é pecado. Então não é 

assim, nós não temos pecado não, é totalmente diferente, nós somos 

pecador, todos nós temos pecado, nós somos falhos, somos 

imperfeitos, somos pecador, mas não tem ninguém melhor do que 

outro, às vezes se alguém fala: ‘Ah! Aquele é melhor que o outro’, mas 

só o Criador... Que é O que nos deu o dom da vida não encara ninguém 

melhor que o outro. O que Ele odeia em cada um de nós é o mal 

proceder. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer que tudo 

nós se salve. O conhecimento, a salvação não é no céu, como muitos 

ensinam, a salvação é aqui na terra e não tem ninguém ainda salvo, 

ninguém tá salvo porque todos nós somos sujeitos a tudo na vida, então 

não tem ninguém ainda salvo. Para nós, estarmos salvos, nós temos 

que estar livre de todo o sofrimento, principalmente da nossa maior 

inimiga que é a morte. Agora através da Bíblia, se a gente for obediente, 

vamos lutar para ver, não está garantido não, vamos lutar pra isso. 

Você com esse serviço que você tem... Você não está lutando? Desde 

quando você continua nesse serviço? Você está lutando pra ver se 

consegue, né? A gente está caminhando para ver se a gente 

consegue...” (D. Rosa, 68 anos). 

 

 

A geratividade parece valorizar o cuidado com a dimensão espiritual, 

contribuindo para o aprimoramento de princípios éticos que dão sentido à 

vida, ao envelhecimento e à morte. O ato de cuidar do espírito, para as 

pessoas mais velhas, pode não se dissociar do ato de cuidar do corpo, que 

geralmente tem nos cuidados de saúde sua maior expressão. 
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V .5. – Saúde, cuidado, autocuidado e uso de serviços de saúde 

 

Entendemos que a produção de sentidos para a saúde, o cuidado e o 

autocuidado expressam-se nas narrativas como um reflexo da interação de 

dois tipos de discursos principais que circulam na sociedade e na cultura nas 

quais se inserem os sujeitos, ou seja, os discursos produzidos pelas práticas 

sociais, entre as quais as de saúde e as práticas discursivas cotidianas, 

sendo que a sua constituição, manutenção ou transformação dependem da 

própria circulação das idéias no contexto social (SPINK, 1999). Em outras 

palavras, as idéias em geral e sobre saúde em particular que circulam na 

sociedade podem estar vinculadas tanto a produções culturais mais remotas 

e distantes quanto a produções locais e atuais. 

Examinando esta questão para a temática em pauta, verificamos que, 

por um lado, o acelerado processo de envelhecimento populacional tem 

trazido mudanças no que se refere à responsabilização pela gestão de 

cuidados de saúde para os mais velhos, podendo ser considerado um 

reflexo desse movimento o incremento, nas últimas duas décadas, das 

políticas públicas que recomendam estratégias de promoção da saúde 

focadas no autocuidado, sem necessariamente ter sido prevista uma 

ampliação da rede de serviços para implementação dessas políticas. Desse 

modo, essas formulações correm o risco de transferir exclusivamente para 

os indivíduos a responsabilidade de cuidar de si para manter ou promover o 

envelhecimento bem-sucedido. 
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Por outro lado, os sujeitos interagem diretamente no cotidiano e, por 

meio da linguagem verbal, gestual ou gráfica, numa interação dialógica, 

produzem sentidos para os fenômenos que os cercam e que fazem parte de 

suas experiências de vida. Sabemos que as experiências de buscar manter 

o bem-estar ou de lidar com o adoecimento são situações bastante 

presentes no cotidiano de sujeitos que envelhecem. 

Nesta pesquisa, evidenciamos que os narradores expressaram pelo 

menos dois sentidos principais para as suas experiências com a saúde e 

com o que foi considerada o seu oposto, a doença. Vale dizer que os 

sujeitos associaram ao comprometimento do bem-estar primeiramente as 

atitudes que envolvem o uso abusivo das coisas ou o excesso, um 

comportamento individual que competiria a cada um cuidar/controlar, e, em 

segundo lugar, os males advindos da tecnologia, que transcenderia o 

domínio individual, sendo tarefa difícil senão impossível mudar essa 

condição. O autocuidado pareceu ser entendido como um dever muitas 

vezes até moral, que pode encontrar obstáculos para a sua realização 

associados a mudanças tecnológicas, conforme aparece nos excertos a 

seguir: 

 

 “Você não pode comer coisa gordurosa, colesterol, esses troços 

assim... Corta aquilo, porque vai te prejudicar, corta! Porque não há mal 

nenhum... Então o que eu vou comer? Tomar um suco de laranja com 

cenoura, com beterraba, eu vou comer... Vou jantar uma saladinha, 

pouquinho de feijão pouquinho de arroz... Você se alimenta do mesmo 

jeito... Você nunca pode se alimentar com excesso também... Você tem 

sempre que está com aquela fome e você tem que comer naquela base 
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que fica com um pouquinho de fome que é pra você colocar aos 

poucos... Quando der vontade, você toma meio copo de leite 

desnatado, se o outro vai te fazer mal porque tem gordura, você toma 

desnatado.Isso as pessoas que têm condições... As que não têm toma 

água! Mas eu procuro me cuidar, dormir bastante, descansar, praticar 

esporte, andar, correr... Cigarro também é uma coisa que faz mal... Ele 

mata aos pouquinhos... Ele vai deixando a pessoa por dentro como se 

fosse uma chaminé... Se a pessoa olhar uma chaminé por dentro e uma 

pessoa que fuma é a mesma coisa... Se ele parar de fumar vai ficar 

trinta, de trinta a trinta e poucos anos pra poder limpar aquela sujeira de 

dentro que o cigarro deixa, aquela nicotina, aquela sujeirada toda...” (Sr. 

Luís, 59 anos). 

 

 

“Onde eu aprendi a me cuidar? É... Eu mesmo que tenho que ver, 

porque se eu não obedecer... Eu obedecendo já estou nessa situação, 

imagina não obedecendo – é pior! Eu faço de tudo para seguir a regra, 

porque se eu não seguir, é ruim para mim mesmo, quando eu voltar ao 

médico e ele perguntar... E se eu não fiz direitinho, ele pode falar: 

‘Também não vou mais passar remédio para essa criatura. Se ela quer 

seguir do jeito dela, deixa pra lá’. Eu acho que hoje tudo que a gente se 

alimenta é na base do veneno, tudo, tudo! Você vê essas galinhas que 

chamam galinhas de granja, essas galinhas que a gente come, elas tem 

poucos dias de nascida, elas avançam assim através de veneno... A 

gente não vai morrer naquele momento, mas vai acumulando aquilo. Se 

é uma fruta, se é uma verdura, é tudo na base do veneno, tudo. 

Antigamente se a sua mãe colocasse uma carne de boi no fogo, 

bastava colocar só o sal e aguar, tinha aquele paladar, aquele cheiro 

que a gente sentia de longe, hoje por mais tempero que a gente bote 

numa carne ela não tem nenhum... Se você for cortar um osso, depois 

dele cozido, é aquele osso seco que não tem nada de gordura. 

Antigamente os ossos de carne cozinhava, ele cortava e chegava assim 

a cair dele aquele mel, mas hoje não tem mais, os ossos são tudo seco. 

Aquele boi tem que tomar injeção contra muitas doenças, se é aquele 

porco tem que tomar injeção, se é aquela galinha tem que tomar 
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injeção. A gente come, vem para a gente. É isso que faz hoje as 

pessoas não terem saúde. As pessoas também fumam, tomam bebida 

alcoólica e tem outros tipos de coisas que as pessoas usam. No 

momento acha que aquilo faz bem para a pessoa, mas aquilo vai 

prejudicar a saúde da pessoa. Tem pessoas que crêem que só 

prejudica a saúde quando cai logo e morre, mas não, não é assim. São 

essas coisas... É por isso que as pessoas não têm saúde... 

[respondendo sobre o que poderia ajudar a cuidar da saúde] Eu... Como 

você está aqui presente, a gente conversando, eu também acho que 

você está me ajudando também, a gente conversar é muito bom.” (D. 

Rosa, 68 anos). 

 

 

“Eu tomo (os remédios) direto... Às vezes eu falho uns dois, três dias... 

Que nem o médico falou pra mim: ‘Se o senhor quiser aí um fim de 

semana uma cervejinha, um churrasquinho, pode falhar uns dois dias 

sem tomar o remédio, toma uma cervejinha, um churrasquinho, não tem 

problema’. Mas o meu remédio é continuado... É continuado direto” (Sr. 

José, 65 anos). 

 

 

“Hoje em dia tem muita química nas comidas... Falam: ‘Esse óleo é de 

oliva, esse óleo é de soja’. Mas vamos ver quantas misturas têm ali? E 

o leite lá do Paraná é o leite da vaca, leite puro. Você pode tirar da vaca 

e tomar. Agora aqui quantas misturas que não tem? É leite C, é leite B, 

é leite de não sei o quê? Isso aí é tudo mistura. Você compra uma carne 

hoje, a carne está mais congelada do que... Lá no Paraná se come 

carne pura. Lá eles matam um gado lá e vende pras pessoas comprar 

um porco, lá. Que nem aqui se diz que não pode comer porco, porque 

dá aquela doença do bicho, né? E lá mata o porco na hora e come. 

Porque lá os porcos são bem tratados. É com milho, com mamão 

cozido, aquelas lavagens que é resto de comida, comida limpa, né? 

Agora aqui compra esses porcos, põe na geladeira, vai vender em um 

mês, dois, vai saber? Da onde que vem esses porcos, essas carnes. 

Ah, não! Lá não, lá é tudo puro. Você quer comer uma verdura, você vai 
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lá na horta, você tira lá uma couve, um repolho, alface, tudo lá, tudo ali, 

da terra pura. E aqui? Vem lá do CEASA. Você vai abrir um pé de 

alface, aí tem aqueles bichos, aquelas conchinhas, aquelas coisas. Lá 

não, lá você vê as folhas batendo. É uma beleza. A mandioca você 

compra mandioca, aqui não presta. A mandioca aqui não cozinha e lá 

você arranca da terra! Aquela terra pura, cozinhar aquilo é uma beleza. 

O que  come aqui parece que vai fazer bem, faz mal” (D. Fátima, 56 

anos). 

 

 

Identificamos, nos depoimentos acima, uma polissemia de sentidos 

sobre o bom cuidado porque produzidos na interação direta entre diferentes 

sujeitos em dois contextos principais: na experiência efetiva de uso dos 

serviços de saúde, em que as interações são necessariamente mediadas 

pela linguagem técnica, e nas experiências da cotidianidade, cujas 

interações são mediadas por uma linguagem prática, não técnica. Os 

sentidos hora se afinam, hora concorrem entre si ou até se contradizem, 

deixando emergir a possibilidade ou impossibilidade da construção de 

sentidos que equilibrem as experiências vividas no cotidiano com as 

recomendações técnicas. 

Assim, por exemplo, os indivíduos atribuíram à alimentação um lugar 

de destaque, entre o que pode ser feito para cuidar da saúde, classificando 

os alimentos como puros ou impuros, contaminados por químicas ou 

naturais, de acordo com suas vivências pessoais, passadas ou atuais, 

porém o ato de aprender a cuidar da alimentação, quando referido à 

experiência no uso dos serviços de saúde, apareceu como a aceitação de 

regras ou a adesão do indivíduo ao que deve ser feito para seguir a 
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prescrição, ou seja, para obedecer os rigores da dieta restritiva. A 

possibilidade de o sujeito gerir essa necessidade, compartilhando sentidos 

construídos na vida cotidiana para a boa alimentação, com as orientações 

dietéticas fornecidas pelos serviços de saúde, pode influenciar na decisão 

final do que deve ser ou não escolhido para compor uma alimentação 

saudável, independentemente das explicações fornecidas pelos serviços de 

saúde. 

Embora pareça haver descontinuidade entre os sentidos produzidos 

mediante a experiência no uso dos serviços e aqueles produzidos nas 

experiências da vida cotidiana, podendo interferir na efetivação do 

autocuidado, todos os entrevistados declararam-se usuários de pelo menos 

um serviço de saúde, sendo variados os motivos alegados para a procura de 

atenção. O grau de confiança nas orientações e prescrições variou de 

acordo com a experiência do sujeito no uso efetivo dos serviços, porém, de 

um modo geral, os serviços de saúde foram reconhecidos como um local 

que tem contribuído para que o autocuidado se realize. 

A possibilidade de ser convencido sobre a necessidade do cuidado, 

para além do tratamento em si, pareceu influenciar no vínculo menos ou 

mais com as instituições de saúde. Os serviços básicos foram chamados 

com freqüência de “Postinho”, tendo sido associada a presença de outros 

profissionais da equipe de saúde ao profissional médico, ainda que restrita a 

situações específicas, tais como as atividades educativas oferecidas 

naqueles serviços. Os serviços locais, em particular os serviços de atenção 

primária, foram reconhecidos como parte integrante da história da vida do 
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sujeito, extrapolando-se em algumas situações o limite das relações mais 

estritamente profissionais e estabelecendo-se um vínculo afetivo mais 

abrangente: 

 

 

“Eu fui no Postinho, no Postinho seu lá, no nosso, chama nosso, aí foi 

que a moça passou o remédio. O doutor lá, tão bonitinho, tão 

moderninho, eu esqueci o nome do doutor. Ele é um branquinho, não é 

muito grande, bonitinho, bonzinho, conversadorzinho, conversava tanto 

comigo! Então ficou as moças, umas branconas, dizendo que era pra 

mim continuar trabalhando, cuidando, cuidando, cuidando. Aí... Foi em 

dezembro ou foi em novembro? Foi em novembro do ano retrasado. A 

moça leu meus papel, meus mapas tudo e disse: ‘Dona Sílvia, a 

senhora só vem agora daqui um ano, só se apresentar outra coisa, mas 

não esqueça dos remédios’. E é só acabar um, eu pego outro, acaba 

um, a garota vai e pega outro. Outra hora outra médica, que essa é uma 

mãe também, essa médica... Se não fosse o Postinho, o nosso e essas 

médicas de lá, as ajudantes, as trabalhadeiras todas, não dava para 

tomar remédio e confortar o tanto que conforta... As trabalhadeiras do 

postinho... Porque agora tem uma coisa, eu esqueço o nome delas... 

Mas o seu eu não vou esquecer, porque eu lembro de anjo, eu lembro 

de anjo [risos]. Mas de lá é bastante. Eu tô até pra esquecer meu 

nome... [risos]. Elas chegam assim: ‘Oh, dona Sílvia, que idade a 

senhora tem?’ E eu digo assim: ‘Eu tô até pra esquecer o meu nome, 

quanto mais a idade’. Elas riem [risos]. O meu coração, graças a Deus, 

ficou feliz, que eu nunca mais eu senti aquilo... Só se o menino me 

aporrinhar muito e me acelerar... Tenho o medicamento. Sou feliz por 

isso” (D. Sílvia, 78 anos). 

“Eles orientam, conversam e eles tratam muito bem, né? O Dr. Ricardo 

que era meu médico do meu pré-natal lá do Posto... Ele [refere-se ao 

filho] nasceu em 82, ele tem vinte anos... E a menina é de 80... Ele tem 

o mesmo nome do médico que faleceu. Ele era muito bom pra mim. Eu 

gostava muito dele... Ricardo... Foi Ricardo, o médico do Posto que 
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faleceu... Ricardo Bruno... Ele era muito bom... Queria bem a gente, 

gostava de eu. Dava os remédios direitinho. Ele cuidava direitinho 

mesmo, conversava. Ele agora... Diz que ele faleceu, né? Meu menino 

foi passar num médico lá e tem uma moça lá que diz que é sobrinha 

dele. Eu nem sei quem é... Sei que tem sobrinha lá. Eu sei que o meu 

menino me falou: ‘Mãe, a senhora pôs o nome, o meu nome igual do 

médico?’ Aí num sei o quê... ‘Foi pré-natal que a senhora fazia?’ Eu 

falei: ‘É!...” (D. Violeta, 53 anos). 

 

 

A relação entre cuidado e autocuidado fica também bastante evidente 

no excerto abaixo, onde desencontros no modo de traduzir e valorizar as 

necessidades de saúde podem Ter implicações sobre a adesão aos próprios 

serviços e às práticas de autocuidado. 

 

 

“Vou no posto. Lá no Butantã. Estou matriculada lá. Quando não vou lá, 

vou em outro lugar. A dor de cabeça me incomoda muito. Porque a 

pressão eu não fico tão preocupada com a pressão como essa dor de 

cabeça. Que sei que a pressão também é perigosa, né? Pode dar um 

infarto e dar logo um peripaque e morrer. Tá tudo avançado hoje, eles 

deviam saber o que era! E devia me passar um remédio, que se fosse 

pra ganhar eu ganhava e se num fosse, eu fazia uma dificuldade, fazia, 

e comprava o remédio. Às vezes, que não dá pra mim ir no posto eu 

vou aqui no HU, vou no posto da Lapa... Eles tiram a pressão, mandam 

tomar cuidado...Eles também não me dá uma, uma... O que eles manda 

eu fazer eu faço. ‘Num come sal’, eu num como, ‘Num bebe isso’, 

também  num bebo, ‘Num bebe suco, num bebe um refrigerante, e isso 

e aquilo’... Eu digo ‘Tá bom’. Num faço porque eu acho que em primeiro 

lugar da minha vida e da vida de qualquer pessoa é a saúde que num, 

num tem dinheiro que pague a saúde da gente... ” (D. Marina, 66 anos). 
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Os serviços especializados6, quando identificados como prestadores 

de bom atendimento, apareceram referidos aos tratamentos de 

determinadas patologias e com organização centrada no profissional 

médico. Outro aspecto sobre o uso desses serviços, bastante presente nos 

relatos, foi a dificuldade no acesso ou na obtenção de tratamento 

especializado, apesar da comunidade São Remo contar com a diversidade e 

com a proximidade desses recursos. Provavelmente essa problemática 

estende-se a moradores de outras comunidades, das grandes metrópoles 

brasileiras, que possuem características semelhantes ao Jardim São Remo. 

 

 

“No INCOR eu ia, mas agora no momento eu já tive alta. O coração não 

tem nada. Agora eu tô lutando para ver se é a vista, então eu fui no 

oftalmo para fazer alguns exames, eu vim e fiz, mas... Só vai ter vaga 

12 de outubro. Aí eu penso assim: ‘Meu Deus se essa visão tiver desse 

jeito, com essa distância toda...’ Não é fácil... Com essa distância toda, 

descer chegar até lá... Depois eu me conformo, ninguém tem culpa! A 

Bíblia nos fala claramente que nós estamos vivendo tempos difíceis, 

tempos críticos e difíceis de manejar... Eu vou no otorrino lá na Lapa 

também, lá no Sorocabana, né? Eu fui lá na semana passada lavar o 

meu ouvido. O otorrino lá eu gosto muito. Quando eu tava com 

problema no ouvido, chegava lá e me atendia e passaram para mim 

comprar o Cerumim para três dias e depois marcaram a hora para eu 

voltar. Mas quando ele viu que eu acatei o que ele ensinou, aí quando 

eu vou lá para lavar, eu já coloco o Cerumim dois dias antes, ou três 

dias antes, já tá tudo pronto para lavar. Então é muito bom e ele fala: ‘A 

senhora veio aqui só para lavar?’ Eu digo:’É porque o senhor já me 

ensinou como é que eu faço’. Ele dá risada, aí eles lavam, me mostram: 

                                                 
6  Os idosos entrevistados pouco referiram-se ao uso de serviços de emergência ou de 
internação e isso provavelmente deve-se ao fato de que esses sujeitos são relativamente 
saudáveis, isto é, não são portadores de patologias graves nem de comprometimento 
importante da capacidade funcional para as atividades da vida diária. 
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‘Olha como é que estava a sujeira’. São pessoas muito amigáveis... Eu 

tô com problema de visão, o problema das minhas vistas é glaucoma. E 

glaucoma não tem jeito, cirurgia não resolve por que a própria oculista 

que eu fiz amizade com ela... É até uma japonesa, ela tem ótica aqui na 

clínica, na USP, ela não... Eu também não tenho vontade de fazer [a 

cirurgia], também não vou condenar ela não, eu também não tenho 

vontade de fazer. Porque eu tenho conversado com algumas pessoas 

que fizeram a cirurgia e no momento tá tudo bom, depois de seis 

meses, um ano não tá bom não, depois volta, perde tudo. Aí eu volto 

também e me conformo, porque o médico ajuda, mas ele não é Deus, 

ele ajuda” (D. Rosa, 68 anos). 

 

 

“E das Clínicas, não sei nem quanto tempo faz que eu fui lá, levou 

quase um mês para pedir um exame, porque nasceu dois pêlos, quatro 

pêlos dentro do olho. Então, desde o Norte que eu tinha esses pêlos. O 

Posto, aqui... Primeiro não tinha um Posto aqui, o São Luiz? Eu fui no 

São Luiz, não descobriu o que era, aí eu fui em outro Posto lá no 

Anhagabaú, fui no outro Posto lá que eu nem falo o nome dele, eu fui, 

ninguém descobria, tinha dia que parecia uma areia no meu olho, outra 

hora parecia uma bola de algodão dentro do meu olho, só via 

derramando água, derramando água... Aí quando foi um dia eu fui no 

Posto de... aí meu Deus, fui no posto ali, no nosso [refere-se a, CSE], 

pra lá, aí chegou um médico experiente e eu disse: ‘Eu quero um exame 

de vista’. E ele mandou eu sentar, botou o aparelho e falou assim: 

‘Dona Sílvia, tem quatro pêlos dentro do seu olho, e eu não vou 

arrancar porque se eu arrancar eu não estou vendo o que estou 

arrancando... Você tem que fazer uma limpeza’. E me passou para as 

Clínicas, aí eu fui para as Clínicas e aí as meninas marcou um exame e 

levou quase um mês para marcar esse exame por telefone, aí eu fui, ela 

arrancou os quatro pêlos de meu olho... Marcou. Aí eu fiquei feliz...”.(D. 

Sílvia, 78 anos). 
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Na análise das entrevistas ainda chamaram a atenção as diferentes 

experiências de uso dos serviços de saúde relacionadas ao gênero e 

também à geração à qual pertencem os sujeitos. Assim, por exemplo, as 

mulheres não se referiram explicitamente aos exames preventivos de câncer 

de colo uterino e de câncer de mama como procedimentos relevantes para o 

autocuidado. Podemos nos indagar se esse “esquecimento” estaria 

relacionado ao fato de que apenas nos anos mais recentes esses exames 

têm sido oferecidos rotineiramente para todas as mulheres, e não apenas 

para as gestantes, nos serviços básicos de saúde e também em campanhas 

veiculadas pela mídia. Por serem as mulheres mais novas instruídas desde 

praticamente o início da vida sexual, incorporariam, em tese, mais facilmente 

esses exames à necessidade geral de avaliar a saúde e prevenir doenças. 

Do mesmo modo, o acompanhamento da gestação no período pré-

natal e o parto hospitalar foram mencionados apenas por duas das 

entrevistadas que, coincidentemente, são as depoentes mais jovens (53; 56 

anos). As mais idosas, quando se referiram ao assunto, declararam que os 

partos ocorriam em casa com ou sem a ajuda de parteiras. 

 

 “D. Fátima: Eu ganhei [os filhos] no Paraná, em casa. Duas eu ganhei 

sozinha, quando a parteira chegou já tinha nascido, e o resto eu ganhei 

com parteira. Só essa aqui eu ganhei no hospital, que era São João da 

Vista, na Lapa, porque o HU ainda não tinha. 

Entrevistadora: E fez pré-natal onde? 

D. Fátima: No Butantã. 

Entrevistadora: E fora o pré-natal, mais nada? 

D. Fátima: Pra nenhuma outra coisa. 

Entrevistadora: Por que? 

D. Fátima: Porque me sentia bem” (D. Fátima, 56 anos). 
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 “Eu passo no médico, eu falo pra ele e ele fala que tá bem... [Vou] 

Fazer os exames, ver como é que tá, né? Lá no posto. Fazer os exames 

de sangue... Eu faço os exames, eu não tenho nada, nunca tive nada. 

Até agora não, né? Pra estar sofrendo, passando... Problema de saúde 

é melhor que Deus leva logo. Eu ganhei meu menino lá, eu, realmente 

acho que... No Hospital Universitário, eu ganhei meu menino aí. Os 

anos que ele tem é os anos que o hospital funciona... O Dr. Ricardo que 

era meu médico do meu pré-natal lá do Posto” (D. Violeta, 53 anos). 

 

 

“D. Rosa: Se uma mulher tivesse a dor para parir, nós ia buscar a 

parteira, então para a dor aumentar e o nenê nascer, tomava ovo 

quente, outros tomavam cachaça, cada um tinha uma coisa, outros 

pegavam uma água bem quente botava, sal dentro e a pessoa aceitava. 

E aquilo tudo resolvia, né? E hoje se for partir para isso... 

Entrevistadora: Os seus filhos nasceram em casa com parteira?  

D. Rosa: Nasceram sim... ”(D. Rosa, 68 anos). 

 

 

 

 

“Sr. Antônio: Eu tenho 14 filhos... Fora o que morreu... Morreu sete. 

Voz de D. Maria Aparecida [esposa do Sr. Antônio]: Tive vinte e um!  

Entrevistadora: Teve vinte e um filhos, a senhora?  

Sr. Antônio: Nunca foi no hospital. Tudo em casa, no pé da serra! 

Entrevistadora: Nasceram todos em casa? 

Sr. Antônio: Tudo em casa, no pé da serra. 

Entrevistadora: E quem fazia os partos? 

Sr. Antônio: As parteiras de lá que apanhava os meninos... Vinham 

logo, tinha uns que nascia sozinhos... Era assim naquele tempo” 

(Sr.Antônio, 83 anos). 
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No que se refere aos homens entrevistados, os dois mais idosos (68; 

83) mencionaram que buscam os serviços de saúde para satisfazer alguma 

necessidade imediata, como cuidar de doenças, para serem atendidos pelos 

médicos e para buscar medicação. O homem mais jovem (59) foi o único 

entre os três que se referiu aos serviços de saúde como um lugar para fazer 

avaliação periódica de saúde com finalidade de prevenir doenças ou para 

fazer exames de laboratório. 

 

“Sr. Antônio: Quando eu fui aí (refere-se ao HU), ele mandou eu pro 

Posto lá [se refere ao CSE]. Aí depois... 

Entrevistadora: E o senhor foi fazer o que no hospital? 

Sr. Antônio: Fui ver um queimor que tinha nas costas, né? 

Entrevistadora: O senhor estava sentindo dor nas costas e foi até lá. E 

o senhor acha que o hospital tem ajudado o senhor a se cuidar? 

Sr. Antônio: Ajuda, ajuda, ajuda. O médico disse que foi causado pelo 

sol e me ajudou... 

Entrevistadora: E quando foi que o senhor foi lá no posto? 

Sr. Antônio: Já faz mais de ano que eu fui. 

Entrevistadora: E o que foi que o senhor foi buscar lá? 

Sr. Antônio: Eu fui fazer uma receita lá” (Sr. Antônio, 83 anos). 

“Uns três anos atrás eu tinha saúde... Bastante, né? Mas de dois a três 

anos atrás, eu fui pegar um negócio de repente... Um problema de 

coração... E atacou meio de repente em mim... E tem até um dia que eu 

estava marcado pra ir para Aparecida do Norte, numa excursão que eu 

sou católico e aí eu não fui... Não estava me sentindo bem, aí eu não 

fui, né? Eu estava sentindo uma dor aqui do lado, tudo... No meu 

pulmão e eu não fui. Aí atacou umas duas horas da tarde, eu fui cuidar 

de ir para o hospital aqui, me socorreram de repente, fui atendido, fui 

bem atendido graças a Deus... O médico me receitou os remédios pra 

mim que eu tomo daquele dia pra cá eu tomo, de quase três anos pra 

cá eu tomo Higrotão e o Capoten eu tomo direto... O Higrotão lá no 

Butantã, o posto perto das cobras, não encontra dele, né? Toda vez que 
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eu vou lá não tem. Já o Capoten, eu pego, mas agora a receita minha 

está com quatro meses. Eu fui essa semana lá e eles não quiseram 

fornecer o Capoten. Porque a receita passou de três meses, eles dizem 

que o Estado não fornece o remédio, então eu não peguei, então eu 

estou sem o dinheiro. Eu tenho que comprar a semana que vem. Vou 

pegar um troquinho aí... Vou ter que comprar uma caixinha do Capoten 

e uma caixinha do Higrotão” (Sr. José, 68 anos). 

 

 

“Eu faço exame periódico todo ano exigido pelo meu trabalho. Aqui no 

Hospital Universitário você chega lá eles dão uma fichinha, passa direto 

no computador e  faz todos exames de sangue. Além disso, eu já fiz 

outro tipo de exame... Já fiz exame de próstata. Eu procurei de livre e 

espontânea vontade porque as pessoas falam pra você... E eu tenho 

muito medo de outros tipos de doença, então quando você tem medo 

você procura fazer... Pra isso tem médico... Eu procurei aqui, mas eu fiz 

lá nas Clínicas. Lá no Hospital das Clín icas” (Sr Luís, 59 anos). 

 

 

Além do sexo e da idade, o nível de escolaridade pode ter contribuído 

para que o homem mais jovem tenha se diferenciado dos demais, na adoção 

de medidas de prevenção, pois ele o único depoente que possui o primeiro 

grau completo, e está cursando o segundo, situação que tem sido 

considerada favorável para a adoção de medidas de autocuidado. No 

entanto, apesar de relevante, essa condição, assim como a situação 

sócioeconômica, parece não ser definitiva para orientar as escolhas que os 

sujeitos fazem para se cuidar. Vejamos outros aspectos também presentes 

nas narrativas. 

Os entrevistados associaram ao ato de aprender a se cuidar muitas 

outras experiências de vida e não, exclusivamente, o uso dos serviços de 
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saúde, diferenciando o que se aprende observando, fazendo ou 

conversando no dia-a-dia das orientações fornecidas pelos profissionais nos 

serviços de saúde. Os cuidados aprendidos no cotidiano foram relatados 

como algo que pertence ao repertório do sujeito, fazendo parte de suas 

histórias de vida, enquanto os cuidados aprendidos nos serviços foram 

lembrados como uma ordem necessária, que vem da prescrição dos 

profissionais. 

 

 

“Eu fumava muito quando eu era novo, na época da juventude, do 

quartel... Você sabe que o garoto faz tudo que ver o outro fazer... Ele 

não pensa nunca na velhice dele... Nunca pensa que vai passar dos 

quarenta anos, quer viver o momento agora, né? Aí você faz de tudo... 

Você bebe, fuma, passa duas, três noites sem dormir e isso, se a 

pessoa bem souber, faz um mal desgraçado... Eu toco à noite, mas eu 

durmo durante o dia... Quando eu vou pra lá, eu vou descansado. Eu 

termino o forró lá quatro horas, no mínimo cinco e meia eu estou em 

casa, tomo um cafezinho, um copo de suco de laranja ou de qualquer 

outra fruta e durmo aquele soninho, aí depois saio e vou andar um 

pouco que é pra ir repondo aquela energia. Tinha um cabo lá no quartel, 

ele falava pra ... Era um cabo já meio velho, ele foi uma pessoa que 

nunca consegui subir na vida, subir de grau, se graduar dentro do 

quartel, porque ele era um cara muito bandoleiro, gostava muito de 

baderna, fugia do quartel pra poder ir pros bailes, pra poder encontrar 

com a mulherada e tal, aqueles negócios assim... Então ele ficava mais 

no castigo do que fazendo os exercícios no quartel. Depois que ele foi 

ficando mais velho, mais perto de se aposentar ele sempre falava: 

‘Vocês quando tiver minha idade, procura se cuidar pra não morrer 

instantaneamente’. Isso nunca saiu da minha cabeça porque foi a 

palavra mais certa que ele disse. Ele tinha mais ou menos trinta e 

poucos anos... Quer dizer, um cara com trinta e poucos anos dentro de 
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um quartel, porque você entra com dezoito, ele não conseguiu passar 

de cabo... Pode ver que ele não era flor que se cheirava, né? Aí eu 

falava sempre pra ele assim: ‘Godoi, se eu conseguir seguir a carreira 

aqui, já, já eu sou major’! Aí ele falava pra mim assim: ‘Se você 

continuar com esse pensamento que você está... Você vai subir muito 

alto’. Eu mesmo com a idade que tenho, tenho tanta vontade de vencer 

na vida ainda, que eu não abandono as coisas... Eu me agarro com 

unhas e dentes naquilo que vou fazer, coisa que não fazia, por quê? 

Uma época eu era igual a ele, eu não pensava o amanhã, eu só 

pensava hoje...Aí depois que eu fui passando... Fui amadurecendo, aí 

que eu vim pensar em mim, aí já é tarde... “ (Sr Luís, 59 anos). 

 

 

“Entrevistadora: E onde a senhora aprendeu a cuidar da sua saúde? 

D. Sílvia: Ué? Eu aprendi aqui mesmo... Foi aqui mesmo. No posto São 

Remo (refere-se ao CSE Butantã). As moças recomendaram pra mim 

não comer sal, não tomar muito café, tomar os remédios tudo direitinho, 

nas horas certas. Aprendi foi lá. Porque a gente só aprende uma coisa 

ou se vê fazendo, ou se vê ensinando pra gente, né? Que nem lá as 

moças do São Remo (refere-se ao CSE) me ensinaram isso tudo: pra 

não comer sal, pra não tomar muito café, eu já não gosto muito de café 

mesmo, é isso aí!  

Entrevistadora: E essas toalhas a senhora faz? A senhora aprendeu a 

fazer vendo alguém fazer?  

D. Sílvia: A toalha? Não aprendi. Peguei lá os panos e falei: ‘Bom, 

vamos por aqui, cortando, criando, fazendo aquele outro...’’ 

Entrevistadora: Pela sua cabeça mesmo?  

D. Sílvia: Por eu! 

Entrevistadora: Viu alguém fazendo? Porque a senhora disse: ‘A gente 

aprende quando alguém ensina ou quando a gente vê fazer’ 

D. Sílvia: Esse aí, não! Fui eu. Minha mãe era rendeira, fazia renda com 

bilros, mas eu nunca gostei de renda. Aprendi a bordar com minha mãe, 

que ela bordava também, né? Mas agora minha vista não tá boa, então 

eu pinto... Veja essas revistas de bordados, tenho muitas... Se eu 
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pudesse, eu fazia esse aqui [apontando na revista para a foto de um 

bordado em uma almofada]. 

Entrevistadora: Mas a saúde teve que aprender... [risos]? 

D. Sílvia: A saúde é quase aprendida... Porque se, no caso, que nem 

eu nunca senti a pressão alta, aí comecei sentir, ela me ensinou, foi a 

moça do posto que ensinou como que eu cuidasse dela e eu como eu 

aprendi com elas cuidar, então eu sou feliz por isso. 

Entrevistadora: E o chá? 

D. Sílvia: Aprendi também. 

Entrevistadora: Aprendeu aí no posto? 

D. Sílvia: Não. Fazer chá foi com nós mesmo. Foi na Bahia. 

Conversando com as baianas, que elas plantam aquelas ervas de chá. 

Então como cuidar de chá ou capim da lapa ou manjericão, tem mais... 

Mas não lembro agora” (D. Sílvia, 78 anos). 

 

 

“Às vezes eu atraso dez, doze dias sem tomar o remédio. Porque meu 

pagamentinho, a senhora sabe que... A aposentadoria sempre vem 

naquele dia certo... E farmácia não vende fiado, né? Cartão eu não 

gosto! Se tem o cartão facilita muito, eu não gosto de cartão... Então 

fico dez quinze dias sem tomar o remédio, porque às vezes acaba... É o 

Capoten e o Higrotão que tomo... O Higrotão lá no Butantã, o posto 

perto das cobras, não encontra dele, né? Toda vez que eu vou lá não 

tem. Já o Capoten, eu pego, mas agora a receita minha está com quatro 

meses. Eu fui essa semana lá e eles não quiseram fornecer o Capoten. 

Porque a receita passou de três meses, eles dizem que o Estado não 

fornece o remédio, então eu não peguei, então eu estou sem o dinheiro, 

então eu tenho que comprar a semana que vem. Vou ter que comprar 

uma caixinha do Capoten e uma caixinha do Higrotão. Eu não passei no 

médico... Toda vez que eu peço eles me renovam a receita. Eu acho 

isso bobeira... Deviam dar o remédio já que uso continuado... A 

farmácia aqui vende. Eu tenho uns conhecidos aqui e só chego lá e falo: 

‘Quero Capoten ou Higrotão’. Eles sabem que eu tomo continuado, eles 

já vão me vendendo... Eu tenho que me cuidar do coração, da pressão. 

Que ele pediu para eu me cuidar porque se ela dá uma agitada de 
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repente é perigoso, né? Os médicos que pediu. Nem se tiver se 

sentindo bem. Que nem eu meço minha pressão direto. Que nem eu 

tenho a minha irmã que mora aqui tem um aparelhinho de medir 

pressão, né? A cada oito, cinco, dez dias eu vou lá e meço a pressão, 

na casa dela, que o médico pediu, ele falou: ‘Nem que o senhor veja 

que a pressão tá boa direitinho, o coração não está atacado, o senhor 

não pára de tomar o remédio, não. De repente ela agita de uma hora 

pra outra, é perigoso’. Mas às vezes eu falho uns dez dias, porque não 

tem dinheiro pra comprar, mas do contrário tá tudo bem. Do jeito que 

ele falou pra mim eu me cuido, né? Às vezes, eu tiro assim um fim de 

semana que estou assim mais ou menos bem, aí eu tomo uma dozinha 

de alguma caipirinha, mas tirou aquilo o meu remédio eu tomo direto!” 

(Sr José, 68 anos). 
 

 

“Sr. Antônio: Eu cuido da minha saúde, tomo muito chá de capim-

santo, muita água e todo dia eu bebo um bocado de piula (risos) 

Entrevistadora: Onde o senhor aprendeu isso? Onde o senhor 

aprendeu que tomar um pouquinho de pinga ajuda? 

Sr. Antônio: Não! É piula! 

Entrevistadora: Pílula? Eu entendi um pouquinho de pinga! 

Sr. Antônio: Não... 

Entrevistadora: Onde o senhor aprendeu que essas pílulas ajudam? 

Sr. Antônio: Quem me passou foi o doutor. Não sei quem foi... 

Entrevistadora: Foi o doutor que disse ao senhor que era bom? 

Sr. Antônio: É. 

Entrevistadora: Fora isso o senhor não faz nenhum outro cuidado não? 

Sr. Antônio: Não, não. 

Entrevistadora: Além da pílula do médico? 

Sr. Antônio: Não. 

Entrevistadora: E o chá? E a água? 

Sr. Antônio: É por mim mesmo... A água pra limpar o corpo... O chá pra 

acalmar... Eu já tomava na roça...” (Sr João, 83 anos). 
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Nos excertos acima verificamos que os serviços apareceram para os 

idosos como um lugar constituído por profissionais que se expressam pela 

linguagem técnica, com os quais os entrevistados mantêm uma relação 

simultaneamente próxima e distante, situação que emergiu mais facilmente 

nas entrevistas, provavelmente também, porque as entrevistas foram 

realizadas por uma profissional de saúde. 

A proximidade pode também estar relacionada ao domínio de 

determinados repertórios, pois mesmo sem o domínio dos sentidos técnicos, 

tal como fazem os profissionais, os usuários dos serviços necessariamente 

apropriam-se senão do conjunto do repertório, ao menos de alguns de seus 

termos, o que se produz nas interlocuções variadas entre os profissionais e 

os usuários. 

O distanciamento vem da desqualificação que as experiências dos 

usuários podem sofrer em sua expressão, encontrando dificuldades de 

reconhecimento entre os profissionais. Se for assim, podemos imaginar que 

os usuários tenderão também a desqualificar o repertório adquirido na 

experiência da vida cotidiana, quando estão em relação com profissionais 

dos serviços, muitas vezes fazendo escolhas pouco compartilhadas. Nesta 

quase interdição do diálogo, a efetividade das medidas de autocuidado pode 

comprometer-se, posto que restritas as orientações definidas a priori pelos 

serviços, limitando-se as possibilidades de interação dos sujeitos envolvidos 

ou interessados no cuidado. 
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V.6 – Cuidado, autocuidado, interação familiar e comunitária 

 

Quando examinamos especificamente as relações entre a adoção de 

medidas de autocuidado e as experiências vividas no espaço familiar e 

comunitário, identificamos que os depoentes valorizaram positivamente o 

saber cuidar adquirido nas práticas cotidianas, por serem conhecimentos 

produzidos na convivência com familiares, colegas de trabalho ou amigos, e 

que pertencem às suas referências culturais ou tradições comunitárias. 

Entendemos essas tradições como uma herança composta por uma rede 

complexa de conhecimentos e de sentidos  relatadas pelos sujeitos como 

uma sabedoria prática que se transmite oralmente de pessoa para pessoa. 

Cuidar de si mesmo confirma-se seguindo essa sabedoria, tanto mais 

quanto se tem confiança nos resultados que determinadas medidas possam 

alcançar. 

 

 

“Eu aprendi [a me cuidar] comigo mesma, já sei uma folha de mato que 

eu conheça que eu possa fazer um chá e tomar, né? A folha do mato, 

da raiz, né? Chama erva-cidreira, o outro aquela que tem a folha 

comprida, que se chama também, bom na minha língua, eu falo capim-

santo [risos]. Que tem um chá gostoso... Tem umas cascas de pau, de 

lá mesmo da minha terra, que aqui eu não sei se tem, né? Assim pra 

lembrar no momento eu não vou falar ‘É tal casca assim’, mas se eu 

ver, eu vou lá e tiro, e sei o que é que eu estou pegando. Aprendi [a 

conhecer as cascas] com a minha mãe. A minha mãe, ela era brasileira 

mesmo. Sempre ela morou na roça, né? Ela morou, ela morava sempre 

na roça e ela foi aprendendo tudo, que via os mais velhos do que ela 

falar, então ela colocou na memória dela. E a gente, minha mãe e meu 
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pai trabalhava na roça. Ele dizia que a gente precisa ver o sol nascer e 

deixar ele passar por cima da cabeça, dizia: ‘É bom para a plantação e 

pra gente também’. E ela conhecia as ervas. E ensinava pra gente. Ela 

sabia de tudo. Era ela que me ensinava, e eu via ela fazendo e ela 

falava: ‘Olha, essa tal raiz aqui é boa, essa casca também é, isso aqui, 

essa folha’, então eu aprendi. Agora, aqui o sol eu vejo pouco e a lua 

menos ainda... Às vezes aqui tem erva-cidreira, eu faço um chá de erva-

cidreira, mas essas outras que eu estou falando, assim de casca, raiz 

não tem, não faço. É outra também que eu tenho assim uma cisma, que 

esses raizeros que vendem aí nas ruas, eu tenho medo até de comprar, 

às vezes é uma raiz que ela já está lá tirada e eu não sei de onde ele 

trouxe, nem donde que pau tirou, então eu tenho medo. Mas lá na 

minha terra mesmo que eu conheço” (D. Marina, 66 anos). 

 

 

Outro aspecto presente em algumas entrevistas é a tentativa de 

combinar os conhecimentos, acerca dos cuidados de saúde, adquiridos no 

convívio familiar ou comunitá rio, reconhecidos como artesanais ou caseiros, 

com os tratamentos prescritos por profissionais, conforme podemos observar 

nas narrativas que se seguem. 

No primeiro excerto destaca-se a tentativa de denominar um vegetal, 

ao qual se atribui um suposto valor medicinal, com o nome comercial de um 

medicamento bastante conhecido e utilizado pela população e que é 

produzido pela indústria farmacêutica: 

 

“Tem muita erva boa, muita erva boa... O mentruz, hortelã, alfavaca... 

Qual é o outro? Puejo! Tudo é remédio, né? Tem o boldo que tem muito 

por aqui. Lá na roça tudo ‘faz verão’ na mão da mulherada lá. Tudo é 

remédio! Boldo tem um monte de pé aí. Quando eu tô trabalhando, estou 
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com uma dorzinha assim nos rins, intero duas, três folhinhas daquela, 

mastigo e engulo aquela coisa amarga com tudo... Boldo, uso direto. Eu 

tenho pé de novalgina plantado ali no cercadinho, numa moitinha assim, 

ela cresce pra caramba, rapidinho. Moita de novalgina mesmo! É 

novalgina! Da mesma novalgina que tem de pingar gota. A senhora pega 

uns galhinhos daquelas folhas dela, ferve bem fervidinho, deixa esfriar e 

toma uma dosinha dela. Só que aquela é a novalgina pura. Aquilo lá é o 

pé dela mesmo! Essa eu conheci aqui, foi uma mulher que me deu pra 

plantar uma mudica assim e ela cresceu pra caramba! Pode tomar. Pra 

dor e pra febre também, tudo. É novalgina mesmo. Novalgina de gota 

que compra na farmácia já é misturada, né? Com outros produtos! E ela 

não! O pezinho puro mesmo! Ferver ela bem fervidinho, ela é pura 

mesmo! Tem plantado ali... No quintalzinho ali, na beira do campo ali... 

Que nem uma hortinha pequenininha” (Sr. José, 65 anos). 
 

 

Em um outro excerto, a entrevistada refere-se às eventuais vantagens 

de usar medicamentos convencionais com ervas tidas como medicinais: 

 

 

“Lá na roça a coisa que eu fazia pra melhorar a saúde é se estava com 

uma gripe... Era outra coisa; Era não, é! A única coisa que tem, que eu 

vim no ano passado de lá e ainda está do mesmo jeito... Se você tem 

uma dor de barriga aqui tem o soro caseiro pra fazer e lá eles não 

fazem o soro caseiro, eles vão, tiram um casca de pau e fazem um chá, 

toma. Aquela casca de pau já sarou aquela dor que tá na barriga. Se 

você está com dor de cabeça, você pega faz um chá... Se você tem um 

comprimido na casa, um Anador ou qualquer outro comprimido, toma 

aquele comprimido com chá de uma folha de laranja, qualquer uma 

folha... Passou a dor de cabeça. Esse é que é o remédio. Eu não uso... 

Porque pra fazer esse remédio eu não agüento...O comprimido que eu 

tomo e não me sinto mal do estômago é o comprimido da pressão, outro 

comprimido eu não posso tomar. O chá que eu faço aqui é que eu pego 
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uma folha de capim santo, é o chá eu faço aqui, eu pego a folha de 

capim santo... Uma folha de outro matinho por aqui que dizem que 

serve pra fazer chá, erva-cidreira, capim-santo, faz um chá, mas aquele 

chá não vai me ajudar, não. Porque eu tomo só aquele chazinho... Será 

que só aquele chazinho vai servir?  Não sei se é porque a casca de pau 

lá é de um pau e daqui é de outro, não sei porque... O capim-santo não 

é o mesmo, é diferente... Lá, o capim-santo de lá não... Lá não tem 

capim-santo... O chá deles lá é folha de laranja, é casca de pau como 

eu tô falando, vai lá no mato tira uma casca de pau, faz um chá ou se 

não... É isso aí só isso. O soro caseiro, eles não sabem fazer lá. Não 

sabem fazer, não, eles não fazem. Tem uns que tomam, mas têm 

outros que se o médico manda ‘Toma soro caseiro...’ ‘Ai... Esse soro 

caseiro não vai servir, fazer em casa...’ Aqui quem me ensinou a fazer 

chá do capim-santo foi nas casas que eu trabalhava que... ‘Faz um chá 

de erva-cidreira, faz um chá de capim-santo’! Aí eu pensei: ‘Mas que 

capim-santo que é esse, então quero ver esse santo, onde que tá?’ 

‘Não menina, é um pau, é uma planta’. Aí me mostraram e disseram: 

‘Você pode até comprar na feira’. E aí eu fui aprendendo nas casas que 

eu trabalhei. Pra mim servia assim de alimento, me servia, mas dizer 

que tirava a dor... Eu sei que o chá de capim-santo é bom pra dormir. 

Dorme que é uma beleza! Eu nem tomo, porque penso: ‘Eu não vou 

tomar não, porque senão eu não vou acordar’. Mas mesmo assim, eu 

brinco, mas tomo” (D. Margarida, 58 anos). 

 

 

Essa tentativa de combinar referências culturais com conhecimentos 

técnicos pode ser interpretada como um recurso positivo quase sempre 

utilizado pelos sujeitos, para facilitar a adoção de medidas de autocuidado 

no cotidiano. Contudo, a apropriação do conhecimento técnico pela 

população em geral pode trazer conseqüências nem sempre favoráveis para 

a saúde das pessoas, tais como, a desvalorização dos repertórios culturais e 

a prática excessiva da automedicação: 
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 “Quantas gotas de Dipirona você acha que uma pessoa deve tomar? A 

pessoa deve tomar 35 a 40 gotas, dependendo da dor que a pessoa 

está... Se é uma dor forte ou média, né? Você tomou aquela 

quantidade, não passou a dor de cabeça, não repete a dose porque aí 

ela vai balançar a tua pressão... Procura um médico, vai lá... Pra isso 

tem quem estudou mais do que, sabe pra quê é... Procura um clínico 

geral... Pra isso tem um hospital tão perto, né? Todo canto que você vai 

aqui tem um hospital, vai lá procura um médico! Tá sentindo uma dor no 

estômago: ‘Vou tomar tal coisa’. Tomou, não passou aquela dor? Não 

procura repetir porque cada vez que você repete o remédio em cima, 

principalmente antibiótico, ele não vai te fazer bem, porque o antibiótico 

de quantas em quantas horas, eu preciso tomar o antibiótico não é de 

oito em oito horas ou de doze em doze horas? Você vai repetir? Você 

toma agora e ele não faz efeito, daqui a umas duas horas você vai 

repetir de novo, sendo que tem seis horas depois pra você tomar ele... 

Porque tem seis horas pra ele reagir dentro da pessoa... O que você vai 

fazer? Você toma ele e deita lá e deixa ele trabalhar, aí passou das oito 

horas ele não sarou... Não deu sintoma de parar aquela dor, você vai lá 

no médico... Chega lá: ‘Doutor, eu estou sentindo uma dor aqui, tomei 

esse antibiótico e passou oito horas e não fez efeito’.  De vez em 

quando,  acerta. Vamos supor, você está com um dente que doeu a 

noite toda, aí você vai comprar um Tetrex ou Tetrexina e toma, né? Se 

for uma inflamação mais... O que você vai fazer? Você vai procurar o 

dentista, né? Porque talvez você vai tomar e vai passar uma hipótese, 

vai passar... Se eu vi que não passou, é porque alguma coisa mais está 

acontecendo... Se a inflamação está muito infectada, aí você vai lá 

procurar um dentista e diz: ‘Eu queria que você fizesse um Raio X pra 

ver o que está acontecendo, porque eu tomei tal tipo de antibiótico e 

não passou’. Você tomou, não fez bem... Você está com uma dor de 

cabeça toma trinta e cinco gotas de Novalgina, ela não te fez bem, você 

não deve repetir... Porque não são remédios pra casa: Novalgina, 

Melhoral, Cibalena? Você está com uma dor no estômago você vai 

tomar um sal de frutas um Sonrisal, mas se essa coisa não fez bem 

você não vai repetir... Não são remédios pra casa? Aquilo ali como se 

diz é... Tem um nome que eles dão assim... É uma emergência... Não é 
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de emergência? Então é a mesma coisa... A criança está sentindo a 

barriga assim meia ruimzinha assim, você taca Luftal no menino, né? 

Ele não jogou os gazes pra fora, procura o médico [risos]. Faz exames... 

Se sentiu que a coisa é mais grave, não tenta repetir aquilo, procura um 

médico. Remédio caseiro  conhece muito, né? Tem pra gripe sempre 

faz assim hortelã, puejo, limão, chá de limão com alho... Às vezes a 

criança está com dor de barriga, faz um chazinho de puejo, dá pra 

criança, a criança passa... Chá de erva cidreira também, né?  Ah, isso 

aí é da roça... Trabalhei na roça, puxei muita cobra com os dentes 

[risos]... Carpi muito, é... Plantava roça lá no interior. De vez em quando 

uso os remédios caseiros... Bem pouco... Não sei porque a medicina 

está tão evoluída hoje que às vezes não compensa você tomar um 

remédio caseiro sendo que você tem um ali que umas gotinhas vai te 

fazer bem melhor... [Remédio caseiro], faz o efeito quando você sabe 

pra que é que você vai tomar... Vamos supor você está com uma gripe 

muito forte, aí você faz um chá de limão com alho, ele vai desintoxicar 

todinho por dentro, mas você não deve tomar muito... Principalmente 

mulher mesmo, é perigoso ela tomar, é perigoso dar uma hemorragia 

nela, principalmente quando ela tiver assim nos dias de descer a 

menstruação pra ela, né? É perigoso, né? Pra o homem não, que 

coloca o pó de café... Mas fica com gosto ruim pra tomar! Põe sal esses 

negócio... O remédio caseiro é assim... Se você souber porque você vai 

tomar, ele pode até fazer efeito mais do que o remédio da farmácia, 

porque ele não tem química e o remédio da farmácia tem química, né? 

O Melhoral, por exemplo, você toma o Melhoral, é meio perigoso o 

Melhoral. Cibalena também é outro, né? Você vai tomar o Sonrisal, você 

não pode tomar com excesso... Aquilo vai estragar o seu estômago... 

Remédio caseiro, não... Porque quando está... Vamos supor assim... 

Eu, por exemplo, quando vejo que uma comida está me fazendo mal, eu 

pego espremo um pouco de limão na água e tomo ou bicarbonato um 

tiquinho assim do cabo daquela colherzinha de chá, coloco na água 

assim num copo americano e tomo, mesma coisa só que eu não repito 

eu faço uma vez só e se não fizer efeito nenhum eu deixo pra lá” (Sr 

Luís, 59 anos). 
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Sabemos que a automedicação é bastante comum e o controle na 

venda de medicamentos tem controle precário, no Brasil. Essa situação 

tem uma maior probabilidade de acontecer quando as pessoas encontram-

se em situação de difícil acesso aos serviços de saúde e aos 

medicamentos, como acontece com as pessoas de baixa renda que, em 

sua maioria residem na periferia das grandes cidades. Entretanto, esse 

problema não restringe-se à dificuldade de acesso, pois mesmo contando 

com uma determinada variedade de serviços, os usuários da rede pública 

muitas vezes só dispõem do atendimento médico ou de outro profissional 

de saúde, exclusivamente em situações de emergência. Desse modo, os 

problemas considerados de menor gravidade são, freqüentemente, alvo de 

automedicação, o que é diariamente estimulado, mesmo que 

involuntariamente, pela propaganda, dos medicamentos produzidos pela 

indústria farmacêutica, veiculada pela mídia ou pela rede de farmácias, que 

o fazem pelo contato direto dos balconistas com os consumidores de 

medicamentos. É fato, que o Ministério da Saúde vem regulamentando os 

conteúdos dessas propagandas comerciais nos últimos anos, com 

recomendações, escritas e faladas, tais como: “Ao persistirem os sintomas 

o médico deverá ser consultado” ou “Esse medicamento não deve ser 

utilizado em caso de suspeita de dengue” etc. 

No entanto essas medidas, do Ministério da Saúde, ainda 

insuficientes, poderiam ter um alcance maior se associadas às orientações 

de rotina nos serviços de saúde, que, além de fornecer regularmente 

medicamentos, podem compartilhar mais diretamente com os usuários as 
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escolhas de tratamentos e cuidados mais adequados para a saúde, em 

especial para a saúde dos idosos, que sabidamente usam mais 

freqüentemente esses serviços. 

 

V .7 – Envelhecimento, cuidado, autocuidado e geratividade 

 

Conforme discutimos no primeiro capítulo, a recente produção teórica 

sobre o envelhecimento tende, de modo importante, a desconstruir 

abordagens que consideram a velhice uma experiência homogênea. De fato, 

há diversas pesquisas que buscam questionar o pressuposto de que os 

idosos enfrentariam problemas tão prementes e semelhantes, que as 

diferenças experimentadas ao longo de todo o curso de vida, tais como as 

diferenças de gênero, de situação socioeconômica e etc; se minimizariam na 

velhice (DEBERT, 1999b). 

Ao contrário, testemunhamos, na contemporaneidade uma 

diversidade de experiências de envelhecimento para as quais se constroem 

discursos permeados por permanências e rupturas culturais, assim como por 

uma polissemia de sentidos. Desse modo, podemos identificar que, também 

sobre envelhecimento, circula na sociedade uma combinação de sentidos 

produzidos pelo encontro de dois textos: o social e o cotidiano (SPINK, 

1999). 

Estudando a produção de sentidos sobre a menopausa, fenômeno 

considerado um marco do envelhecimento feminino, MENEGON (1998) 

chamou a atenção para a possibilidade de cristalização de determinados 
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repertórios socialmente dominantes nas práticas discursivas do cotidiano, 

limitando as possibilidades de criação de novos sentidos para as 

experiências vividas no dia-a-dia. No presente estudo, identificamos que os 

sentidos atribuídos ao envelhecimento são em princípio negativos, tendendo 

a positivar-se quando associados à experiência de cuidar de a lguém. 

De fato, os idosos entrevistados associaram o envelhecimento à idéia 

de perdas e doenças, expressando repertórios atravessados por conotações 

negativas, mas também pela negação dessas conotações, que foram 

tributadas às atitudes inadequadas diante do envelhecimento. Esses são 

repertórios comumente encontrados nos discursos e refletem a valorização 

socialmente hegemônica sobre o envelhecimento. Os depoentes 

apresentaram alguma variação de repertório, se considerada à situação de 

gênero, pois embora mulheres e homens tenham associado ao processo de 

envelhecimento uma diminuição da capacidade física e mental, foi uma 

mulher que fez referências explicitas às mudanças ocorridas na sexualidade 

com o avanço da idade e à necessidade de utilizar cosméticos para cuidar 

da aparência, apesar de dois dos três homens entrevistados aparentassem 

nitidamente que tingiam os cabelos. 

 

 

“Entrevistadora: E pra senhora o que é ficar velho? 

D. Margarida: É uma coisa que vai acabando, acabando, acabando, até 

ficar velhinha e acabar de acabar! Vai acabando a memória, vai 

acabando a saúde, acabando alguma coisa que tenha... Aí chega uma 

hora que fica velhinho e daí acaba tudo, né? 
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Entrevistadora: A senhora conhece alguém que ficou bem velhinho e 

bem? 

D. Margarida: Não conheço, nunca vi” (D. Margarida, 58 anos). 

 

 

“Vai acabando, né? Que nem meu marido ele ficou com vergonha de 

falar, mas a gente não tem mais aquele prazer que a gente tinha de 

marido e mulher, não tem. Eu também não. Ele ficou doente também. E 

eu também não tenho que nem as moças mais aqueles tempos que 

vem todo mês. Depois que eu ganhei minha filha só veio na ‘dieta’. 

Vinte e um ano que não tenho mais. Mas não tenho uma dor de cabeça 

não tenho nada no corpo. As meninas falam: ‘A senhora não sente dor 

de cabeça?’ Que nem tem uma mulher lá que dizem que está na 

menopausa e eu vejo ela só apertando: ‘Ai, não agüento.’ Outra hora é: 

‘Vou pro médico’, outra hora é... E eu to lá, firme. Não sinto nada! Vinte 

e um ano que acabou pra mim, que não desce pra mim, desde a dieta 

da minha filha só foi nos quarenta dias que nasceu a menina, depois 

que acabou, acabou! Até hoje. Quer dizer que o envelhecimento é esse. 

É acabou, acabou, né? [risos] Agora por trabalho, coragem de trabalhar, 

de passear... Sei lá... Que mais? Eu vou trabalhar me perfumo, eu tenho 

meus cremes, só não gosto de batom, quando era nova usava agora 

não gosto. Mas meus perfumes meus cremes minhas roupa pra 

trabalhar, não vou dizer boa, mas não é tão ruim, não é das piores. Vou 

bem arrumada, volto pra pegar circular, mas não tenho inveja de 

qualquer um. Tenho meus calçados bons de trabalhar, minhas roupas 

tudo bem limpinha da firma de trabalhar. Hoje em dia não chega mais a 

essa idade do jeito que cheguei não.  Nesses tempos de agora não 

chega, não” (D. Fátima, 56 anos). 

 

 

“Tem pessoas que envelhecem precoce. Tem pessoas aí que têm vinte 

anos e na mente dele ele tem setenta. A fisionomia dele mostra que ele 

tem setenta porque não se cuida. Aqui do lado mesmo tem um caso... 

Uma mulher nova... Você olha pra ela, parece que ela tem uns quarenta 
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e pouco ou cinqüenta anos... Uma mulher super nova, não se cuida... 

Se fosse assim dizer pra uma pessoa é que a pessoa se cuidasse 

mais... Chegasse em frente ao espelho e gostasse de si mesmo... Não 

envelhecer rapidinho é você gostar de si mesmo... É de frente ao 

espelho falar: ‘Puxa vida, eu amanheci bonito hoje e eu vou fazer tal 

coisa pra melhorar amanhã’. E ir batalhar para aquilo, não se defasar. 

Agora você não toma um banho direito, não se alimenta direito, não se 

cuida direitinho... Aí você está envelhecendo por si próprio, porque você 

não está gostando de si próprio. Porque se você não gostar de si... 

Vamos supor, se eu não gostar de mim, eu vou ter amor a você? Um 

ser humano igual a mim? De jeito nenhum!” (Sr Luís, 59 anos). 

 

 

“No tempo que eu era mais moço, era outra coisa e agora mais velho... 

Mais moço tinha disposição, força, e agora a gente fica mais velho fica... 

Não pega o peso que pegava até hoje. O corpo já está cansado. Porque 

hoje em dia eu não vou dizer que eu vou pegar um saco de alguma 

coisa assim na cabeça, um saco de algodão pra levar pra cima... O 

corpo esmorece. Eu sei que eu posso levar até aqui, mas já pra levar 

pra cima... Quando era moço eu pegava saco de algodão, duas... Dava 

duas viagens numa cidade com duas léguas ou mais de duas léguas... 

Sozinho carregava, e um outro camarada ajudava a descarregar saco 

de... Saco cheio de lixo, saco pra tudo. Com a idade, você sabe como 

que é, o corpo vai ficando mais mole, né? Vai ficando mais mole. Até a 

comida, até a comida quando eu como já é mais pouco. Num como 

quando é muito porque quando a comida é muita dá abuso... Porque no 

tempo que eu comia dois pratos... Hoje em dia eu como um prato, não 

como nem um prato. Não tem vontade. A natureza já não dá pra comer. 

A cabeça vai levando assim boa. Até aqui graças a Deus não dá pra 

falar nada não” (Sr. Antônio, 83 anos). 
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Convidados a refletir sobre o envelhecimento relacionado à suas 

experiências pessoais e cotidianas, os idosos apresentaram um repertório 

no qual aparece a satisfação por terem constituído uma família e por terem 

cuidado adequadamente de filhos, netos ou agregados e também a 

preocupação de manter-se transmitindo bons valores para as gerações 

atuais e futuras. Procurando garantir a continuidade desse bem-estar, esses 

idosos mobilizam recursos, tais como atividades físicas para manter um bom 

envelhecimento. 

 

 

“[Eu e dona Maria] A gente conversa, aquelas coisa da nossa criação 

prá trás. Que o pai dela não criou ela assim. Eu também falo com ela, 

‘Eu também não fui criada assim’, eu cismava muito, não era que eu 

tinha cisma da minha mãe porque a minha mãe era severa, o meu pai 

também era severo, a gente nunca foi pessoas de sair assim 

conversando. Via uma coisa lá na rua e voltava e já ia, trazer, levar pra 

casa ou soltar na rua, não! É, a gente conversa porque, é, da minha 

idade da idade dela. A gente ignora hoje os... Pela criação dos filhos de 

hoje, a gente ignora e começa a falar, né? Porque que acho que no 

tempo da gente era melhor, porque, eu mesmo, sobre a minha criação 

dos meus pais comigo, eu não tinha coragem de responder um mais 

velho. E as crianças de hoje, eles num tem cisma de nada. Eles 

respondem mesmo e fala palavrão, eles num tá nem aí. E se chegar e 

der queixa pros pais tá perdido porque eles nem, nem tão aí. São iguais 

os mesmos filhos. Parece que tá tudo mudado, mudou tudo. Não é só 

do, dos filho dos outro, não eu já começo mesmo com, com os meus 

netos. Eu mesmo acho que os meus filhos não cria os filhos deles que 

nem eu criei eles. Eu aviso pra eles: ‘Pensa bem, como foi que eu criei 

vocês, eu não criei vocês pra fazer isso e aquilo outro, pra mim dá um 

apoio’. até hoje, se meu filho errar, e eu já, já tenho filho que é, que é 

avô, que nem eu já tenho um bisnetinho, e... graças a Deus eles 

foram... Nunca acoitei meus filhos, sempre eu avisava eles: ‘Não quero 
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saber, tem uma coisa’... Era em quatro que tava comigo, eu reunia os 

quatro e falava: ‘Não quero saber que, que chegue nada em casa aqui 

com nada na mão, não quero que chegue aqui falando que achou nada. 

Se achar, onde achou deixou. Não quero saber’. E assim meus filhos 

foram criados e, graças a Deus, nisso daí eles criaram, tão criando os 

filhos deles. Achou largue lá, o dono vem atrás ou outro que pegue, mas 

não aceitar o que acha” (D. Marina, 66 anos). 

 “A gente passa dos quarenta, diz que a gente já tá ficando velha, eu 

vou nesse embalo. Canseira, né? Acho que é estafa, né? Que a gente 

fica. Velha é a estrada, o governo vai, manda arrumar fica novo. Nós 

estamos novas. É modo de falar, né? Fica cansada, é a estafa, 

trabalhar não tem tempo pra nada. Trabalhar, levar a criança pra 

creche, ir ao posto. Principalmente eu, pro HABIB’S Continental a pé 

levar elas [cerca de dois quilômetros]. Eu sem trabalhar, né? Sem poder 

pagar as peruas, tudo. E a mãe não liga mesmo pra elas, deixou elas na 

minha mão, nem vem ver. Acho que faz muitos anos! Arrumou foi outro 

cara, arrumou outra menina. Veio aqui depois que o meu irmão morreu, 

que o marido dela foi fazer um serviço em Pinheiros, ele deixou ela aí 

deixou aqui, ficou comigo e depois foi embora, não deu mais as caras. 

Por isso que eu falo, a gente fica velho, fica nada! Velho é a estrada! A 

gente tá com saúde tá nova, tá bem” (D. Violeta, 53 anos). 

 

 

“Envelhecer, acho que é a idade mesmo. Começa ficar velho os nervos 

começa a doer à toa começa a doer os nervos, sei lá...O que o fazer 

para envelhecer bem, com saúde? Eu acho que é trabalhar, né? 

Trabalhar porque quanto mais fica quieto é pior. A senhora sabe que os 

nervos começam a ficar velhos e se ficar quieto, parado, eles vão 

endurecendo e vão ficando pior. Levantando cedo, não precisa ser tão 

cedo também... Está mexendo com o corpo. Vai na quebrada, dar uma 

andada, vai fazer física, andar. Vai pega uma enxada vai carpir, vai rolar 

ali, os nervos tá funcionado! Tudo ali está funcionando. É o que eu faço. 

E todo mundo vê aí...Esses dias eu larguei de cuidar do campo de 

futebol e tem um velho aí em cima ele veio e disse: ‘Pode deixar que eu 

pego. Pra mim é pouca coisa’. Trabalhou três dias largou... ‘Ah, não dá 
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pra mim não. Eu tenho problema na coluna e não dá pra mexer com o 

corpo não!’ Vieram me chamar de noite aqui: ‘ Ô, Seu José, volta lá pro 

campo lá que só o senhor mesmo. O outro pegou e largou, não quis 

não’. Agora todo dia eu trabalho um pouco, esses dias quentes eu pego 

umas oito horas que gosto de assistir o fala Brasil também, né? Termina 

o fala Brasil umas nove horas, vou lá pro campo até umas onze horas, 

onze e meia. Eu cato, cavoco capim, corto capim, roço capim e aí volto. 

Depois tomo um banho sossegado e venho descansar um pouco. Mas 

quando é de tarde vou aguar de novo, eu cato água e vou aguar de 

novo. Eu tenho uns dois galões de aguar, tem foice, tem facão, tem 

enxada, tem tudo aí. Mesma coisa da roça. Se chegar na roça e falar: 

‘Ô Seu José, tem que fazer não sei o quê, naquela roça lá!’ eu tenho 

tudo aqui: tenho foice, facão, enxada, galão de aguar planta, enxadão, 

aqueles pés de galinha de arrastar grama no meio dessas praças aí? 

Eu tenho de tudo aí, guardado aí” (Sr. José, 65 anos). 

 

 

É como se narrar sobre a sensação de que a própria vida está se 

acabando, colocasse em evidência a importância de adotar estratégias de 

autocuidado para atingir um envelhecimento bem-sucedido e também 

continuar cuidando dos outros. Essa manifestação de geratividade parece 

expressar-se mais claramente para as mulheres quando estava em foco 

cuidar das crianças que representa a continuação do movimento da vida ou 

de pessoas mais velhas que estão dependentes, situação na qual as 

entrevistadas se projetaram. 

 

 

“Eu gosto de criança, eu sou uma pessoa... Não sou má. Se eu chegar 

com uma coisa na mão e tiver uma criança perto de mim, eu sempre, eu 

não deixo de não agradar com uma bala, com qualquer coisa que eu ver 

que eu possa agradar. E eu gosto de uma criança por um motivo assim, 
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que seja assim uma criança meiga, não seja malcriada mesmo. Acho 

tão lindo quando eles dão uma risadinha. Falo assim uma coisa que não 

seja de malcriação. Eu acho muito lindo. Isso aí me cativa. É quando ela 

começa a brincar comigo e como de fato eu tenho uns aqui que só me 

chamam de vó, e eu gosto, eu adoro, fico toda contente. E no lugar dos 

meus eu tenho eles, que ficam me chamando de vó” (D. Marina, 66 

anos). 

“Eu criava meus sobrinhos tudinho lá em Recife. Da minha irmã mais 

velha, lá em Recife. Essas mocinhas daqui num trabalha, né? Porque 

querem estudo, algumas trabalham, estudam, outras que tem condição 

elas num trabalha, vai estudar. Aí lá não! Em geral elas trabalha, as 

mocinhas. As mães mandam tudo, estuda de manhã... ‘Vai ficar com a 

sua irmã que é casada, vai cuidar das crianças, limpar a casa’. Faz tudo. 

Todo mês ela trabalha também, ela compra sapato, vestido, alguma coisa 

perfume, né? E as meninas aqui, algumas a mãe tem condições, não 

trabalha, só estuda, né? E outras trabalham... Aí depois a minha outra 

irmã casou, teve um filho, com dez anos ele saiu fugido de casa, a 

criança sumiu, ela nem viu, aí ele morreu afogado, lá no rio, numa maré 

lá dentro, lá, lá em Recife. E minha irmã ficou quase louca, foi internada. 

E o meu cunhado era do hospital da polícia, ele até morreu agora, lá em 

Recife. Aí eu fiquei criando a menina dela quando a minha irmã foi 

internada. Aí de lá pra cá, quando ela ficou boa, eu sempre ia ver os 

filhos dela... Até hoje eu gosto de criança por causa disso aí também . Lá 

no norte a gente já cuida cedo de criança” (D. Violeta, 53 anos). 

 

 

 “A minha mãe está com 88 anos, ela está acamada, precisa da gente, 

mas eu não posso, não dá! Vontade eu tenho... Eu queria que ela 

ficasse mais tempo assim sentada, pudesse dar uma cadeira de rodas 

para ela sentar, ou então uma cadeira assim para ela balançar, que tem 

aquela cadeira de balanço, né? Andar um pouco com ela, ter uma área 

assim para ela poder ficar sentada um pouco, olhando para as coisas, 

eu faria... Mas infelizmente... Eu não posso. Ela mora em Osasco. Só 

que eu tenho uma cunhada que mora lá e cuida da minha mãe. Aí pagar 

para ela, não há dinheiro que pague, então eu tô sempre dando um 
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‘agradozinho’ para ela, porque ela cuida da minha mãe enquanto eu não 

posso. Eu falo: ‘Eu não tô te pagando porque não há dinheiro que 

pague, mas compra uma lembrancinha, uma camiseta, um conjunto, um 

vestido, mas eu não tô te pagando nada porque eu não tenho dinheiro’. 

Eu tenho dó quando eu vejo essas pessoas assim... Muita dó. Imagina 

também pra mim, que eu vou passar por aquilo também e quando eu for 

passar por aquilo, será que eu vou achar alguém para cuidar de mim? 

Tem que aparecer alguém que tenha o coração...” (D. Rosa, 68 anos). 

 

 

“Cuidei da minha mãe, cuidei do meu irmão, eu posso cuidar de 

qualquer um. Que Deus me dá força e eu posso cuidar de qualquer um. 

Eu vendo uma pessoa que precisa e às vezes, como eu estou agora, eu 

não tenho ninguém, aparece uma pessoa boa, que fala assim: ‘Não, ela 

não tem ninguém, só tem Deus’, então Deus, então Deus dá força pra 

aquela pessoa pra cuidar de mim, né? Eu também posso fazer isso, se 

posso cuidar porque eu não vou cuidar? Eu vou cuidar com amor, 

carinho, com paciência, que eu não sou muito assim de ter paciência 

não, mas também não sou tão ignorante” (D. Marina, 66 anos). 

 

 

Nas narrativas evidenciamos que pode-se aprender a cuidar cuidando 

de crianças, de irmãos ou de outros familiares mais jovens ou mais velhos. 

Os sentidos atribuídos para o cuidado são: compartilhar a vida, fazer 

companhia e principalmente produzir sentidos para a existência 

especialmente no final da vida. 

Examinar o cuidado à luz da geratividade, em situações específicas, 

tais como para idosos favelados, favoreceu a possibilidade de ampliar a 

compreensão de sentidos produzidos para as experiências cotidianas de 

envelhecimento, muitas vezes encobertos pela força hegemônica de versões 

associadas aos estereótipos da velhice. 
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VI – Conclusões  

 

O acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil tem 

trazido a necessidade de que se ampliem as políticas públicas e a 

organização de serviços de saúde, sendo a estimulação do autocuidado uma 

estratégia privilegiada para orientar programas de promoção da saúde para 

idosos. No sentido de contribuir para a identificação de potenciais e limites 

dessa estratégia, o presente estudo buscou compreender as relações entre 

autocuidado e envelhecimento, tal como narrado por idosos moradores de 

uma favela situada na periferia oeste da cidade de São Paulo e que são 

usuários dos serviços da rede do Sistema Único de Saúde. 

Buscamos investigar estratégias de cuidados por meio de uma técnica 

utilizada em pesquisa qualitativa: a entrevista semi-estruturada. Examinamos 

depoimentos orais, nos quais buscamos compreender as formas de 

autocuidado adotadas pelos entrevistados no seu cotidiano, os fundamentos 

e os sentidos dessas práticas e a sua relação com experiências e 

concepções de saúde e envelhecimento, com ênfase na relação com os 

serviços de saúde. 

Discutimos a concepção de autocuidado à luz do constructo de 

geratividade, elaborado por ERIKSON (1950), tomado como a capacidade 



 138 
 

de cuidar de si, visando garantir condições para que a geração seguinte 

possa viver bem e destacando o que o idoso pode realizar em favor de si 

próprio, inclusive o cuidado de saúde, tendo em vista o que pode realizar 

para outros indivíduos. Valorizando a subjetividade e a intersubjetividade na 

realização do bem-estar na velhice, essa concepção nos ofereceu a 

possibilidade de explorar a gestão do cuidado na velhice na perspectiva 

relacional. 

Desenvolvemos a tese de que o autocuidado no envelhecimento não 

pode ser compreendido como simples adoção de um conjunto de saberes 

técnicos para a promoção da saúde, mas caracteriza-se como uma atitude 

prática diante da experiência concreta do envelhecer, intimamente 

relacionada às condições de vida e às experiências de interação familiar e 

comunitária. Os depoimentos produzidos demonstraram que tais condições 

e experiências delimitam não apenas a particularidade dos objetos concretos 

de preocupação, das concepções de bem-estar e envelhecimento e dos 

recursos de que se lança mão para cuidar da saúde na velhice, como 

também apontam a implicação de um maior ou menor sentimento de ligação 

e de responsabilidade com o outro, especialmente com as novas gerações, 

nos sentidos específicos que o autocuidado adquire na vida de cada sujeito. 

Desse modo, defendemos, com vista à organização de programas e 

serviços, a necessidade de resistir à tendência de responsabilização 

individual exclusivamente do idoso pela sua saúde, freqüentemente 

associada, ainda que involuntariamente, às propostas de autocuidado. O 

material aqui discutido demonstra que um trabalho conseqüente de 
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promoção da saúde de idosos precisa associar o autocuidado ao 

“heterocuidado”, isto é, precisa considerar que serviços de saúde de boa 

qualidade e sensíveis às suas demandas e recursos são uma referência 

fundamental para o desenvolvimento de atitudes e práticas de autocuidado. 

A boa qualidade a que nos referimos não se limita exclusivamente à 

efetividade técnica das ações de saúde, estendendo-se para uma 

efetividade comunicativa. 

Para que isso de fato aconteça, mostrou-se necessário considerar 

que uma verdadeira interação entre o saber técnico dos profissionais e os 

saberes práticos dos idosos pode ampliar as chances de efetivação das 

medidas de cuidado e autocuidado no envelhecimento, especialmente os 

serviços de atenção primária, já que o vínculo dos usuários com esses 

serviços transcende as dimensões estritamente assistenciais. 

Finalmente, e mantendo-se distância das visões extremadas de 

velhice, tanto como recurso quanto como decadência, apontadas no início 

do trabalho, é possível acreditar que uma ativa e atenta ausculta das 

experiências dos idosos e seu produtivo aproveitamento no desenvolvimento 

de ações programáticas pode ajudar a construir sentidos positivos para o 

envelhecimento, ante os quais o cuidar-se não se limite à simples adesão a 

qualquer disciplina técnica, mas torne-se uma ativa e criativa apropriação e 

integração pelo idoso de todos os saberes que considerar úteis nas suas 

necessidades cotidianas de saúde. 
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Anexo 2 – Roteiro das entrevistas 

 

 

 
Saúde e envelhecimento: o autocuidado como questão 

 

Roteiro de entrevista  

 

I) Caracterização do entrevistado: nome, data do nascimento, 

procedência, tempo de moradia em São Paulo e na São Remo, estado civil, 

escolaridade (anos de estudo e se sabe ler), cor, religião, tipo de moradia e 

composição do núcleo familiar; renda familiar; situação trabalhista e previdenciária. 

 

II) Conteúdos temáticos: 

1. Fale-me um pouco de você. Apresente-se para mim. Diga o que quiser, 

o que estiver com vontade. 

2. Como está sua vida hoje? Onde nasceu? Mora na São Remo há quanto 

tempo? Como veio morar aqui na comunidade? E nesta casa? 

3. Quais são seus planos para o futuro? 

4. O que você acha que pode lhe ajudar a realizar esses planos? 

5. Você identifica obstáculos a esses planos? Quais? Como pretende 

superá-los? 

6. Você tem boa saúde? A que atribui seu estado de saúde? O que acha 

que pode fazer para melhorar sua saúde? 

7. O que já tem feito para melhorar sua saúde? 

8. Você acha que cuida da sua saúde? Como se cuida? 

9. Onde aprendeu a se cuidar? 

10. O que poderia ajudá-lo a cuidar melhor da sua saúde? 

11. O que dificulta cuidar da saúde? 

12. Você freqüenta algum serviço de saúde? 

13. Por quais motivos costuma procurar serviços de saúde? Que tipo de 

atividade costuma buscar lá? (Consultas médicas; vacinação; exames; 

check-up; atividades educativas; atendimentos: psicológico; terapia 

ocupacional; fonoaudilogia; fisioterapia; dentista; nutricionista; 

enfermagem, atividades culturais ou de lazer etc). 



  

14. Você acha que o(s) serviço(s) de saúde que você freqüenta cuidam bem 

da sua saúde? Por quê? 

15. Você acha que os serviços de saúde que freqüenta ou já freqüentou têm 

ajudado você mesmo a cuidar da sua própria saúde? 

16. E você cuida, já cuidou ou ajudou a cuidar da saúde de alguma outra 

pessoa além de você?  

17. Cuida de algum outro aspecto, além da saúde, relacionado ao bem-estar 

de outra pessoa além de você? Conta ou contou com ajuda de alguém 

para se cuidar ou para cuidar de alguém? 

18.  É bom cuidar dos outros? 

19. É bom receber cuidado dos outros? 

20. É bom estar com os outros? 

21. Você tem convívio com familiares? Quais? Acha bom esse convívio? 

22. Sente alguma dificuldade no convívio familiar? 

23. Como era o convívio com seus pais e parentes mais velhos na infância? 

24. Algum familiar seu depende ou já dependeu dos seus cuidados? Como? 

25. Algum familiar não depende, mas se beneficia ou beneficiou em algum 

momento dos seus cuidados? Como? 

26. Algum familiar não se beneficia, mas poderia se beneficiar, ou ter se 

beneficiado dos seus cuidados? Como? 

27. Você convive atualmente com crianças ou jovens na sua família? (netos, 

sobrinhos, filhos pequenos ou outras crianças)? O que acha desse 

convívio? 

28. Acha importante conviver com crianças? E com jovens? Por quê? 

29.  E você convive bastante com outras pessoas que não sejam familiares? 

Onde? Que tipo de convívio tem? 

30. Acha importante conviver com pessoas que não sejam da família? É 

diferente do convívio familiar? De que forma? 

31. Acha que esse convívio faz bem para você? De que modo? 

32. Acha que conviver com você faz bem para outras pessoas? Por quê? 

33. O que é envelhecer? Acha que está envelhecendo bem? Por quê? 

34. O que é ter saúde na velhice?  

35. O que recomenda às pessoas para ter saúde na velhice? 

36. Agora a palavra é sua: fale o que quiser para encerrar esta entrevista 

 



  

Anexo 3 – Termo de consentimento pós – esclarecido 

 
 

Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina 

Departamento de Medicina Preventiva 

Programa de pós-graduação – nível doutorado 

 

 

Termo de consentimento pós – esclarecido 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Eu, Ângela Maria Machado de Lima, venho por meio deste informar 

que estamos realizando o projeto de pesquisa intitulada: Saúde e 

envelhecimento: o autocuidado como questão, para a obtenção de título 

de Doutor em Medicina Preventiva. 

O projeto tem por objetivos investigar, as estratégias de autocuidado 

entre pessoas idosas (com 50 anos ou mais) residentes no Jardim São 

Remo uma localidade que é parte da área de abrangência do Centro de 

Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CSE). 

A pesquisa será desenvolvida através de entrevistas para indivíduos 

idosos que apresentam autonomia para as atividades da vida diária, tais 

como o (a) senhor (a), sendo que sua participação na pesquisa é livre e, em 

caso de recusa, não haverá qualquer prejuízo em sua relação com os 

serviços que usa, podendo também se desligar da pesquisa a qualquer 

momento, se julgar conveniente, mantendo o direito de uso de todas as 

atividades oferecidas pelos serviços de saúde. 

Esta pesquisa deverá resultar em conhecimentos que beneficiarão as 

atividades que se integram à rotina de atendimento das unidades básicas da 

rede do SUS (sistema único de saúde), ampliando os serviços oferecidos e 

deverá beneficiar diretamente os usuários da referida rede. 



  

Para realizar as entrevistas que serão gravadas, estaremos visitando 

o seu domicílio mediante dia e horário previamente acordados e 

estabelecidos como conveniente para ambas partes interessadas o (a) 

senhor (a) e a pesquisadora. 

Pretendemos divulgar esta pesquisa e os resultados obtidos em 

publicações e eventos especializados assegurando-se o seu anonimato. 

Caso o (a) senhor (a) decida participar, solicitamos assinar o presente 

termo. 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e 

ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 

protocolo de pesquisa. 

 

São Paulo,   de         de 2003. 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 4 – Parecer da CAPPesq 

 

 



  

Anexo 5 – Entrevistas 

 

 

Entrevista D. Rosa (03/02/2003) 

 

Entrevistadora: Então fale me da senhora, falando a vontade... 

D. Rosa: Meu nome é Rosa Alves Souza de Oliveira, eu nasci 17 de 07 de 36. 

Entrevistadora: E a senhora vem da onde? 

D. Rosa: Eu sou baiana. 

Entrevistadora: E há quanto tempo mora em São Paulo dona Rosa? 

D. Rosa: Olha Ângela, eu sempre vinha aqui em São Paulo né, mas agora tem 

cinco anos que eu estou aqui.   

Entrevistadora: A senhora vinha sempre... 

D. Rosa: Eu estou morando em São Paulo, que eu gosto muito daqui, todo lugar 

eu gosto. Então eu sempre vinha aqui e voltava, sempre vinha e voltava, mas 

agora eu tô aqui por que eu perdi o meu marido e então eu continuo aqui na 

casa da minha filha, mas eu tenho vontade de dar um passeio lá, mesmo que eu 

não vá para ficar, também isso aí Jeová sabe né, mas eu tenho vontade de ir lá, 

tomar um arzinho lá, passear lá um pouco, mas se a “terrível inimiga” não me 

atacar... Voltar novamente né, mas eu tô com muita vontade de dar uma 

chegada lá. 

Entrevistadora: Se acontecesse o quê? Se não atacar... 

D. Rosa: A terrível inimiga. 

Entrevistadora: A terrível inimiga é a morte? 

D. Rosa: É se ela não atacar eu posso ir lá, e confio muito em Jeová que eu 

volto, eu gosto muito daqui. 

Entrevistadora: Qual é o lugar? 

D. Rosa: Santo Estevão. 

Entrevistadora: É no interior da Bahia? 

D. Rosa: Não, é uma cidade. 

Entrevistadora: É uma cidadezinha da Bahia? 

D. Rosa: É uma cidade vizinha de Feira de Santana. 



  

Entrevistadora: A senhora então está a cinco anos aqui, mas tem ido lá então? 

D. Rosa: Eu fui lá, nesses cinco anos, eu fui duas vezes, mas não demorei. 

Passei uns poucos dias lá e logo voltei. Agora faz dois anos que eu estive lá, 

mas depois que ele faleceu eu não estive mais lá, mas eu tô pretendendo ir lá, 

qualquer dia eu vou lá, se Jeová permitir eu vou lá, porque eu tenho algumas 

coisas para resolver e depois eu volto.  

Entrevistadora: Então, a senhora é viúva? 

D. Rosa: É eu sou viúva... 

Entrevistadora: Então a senhora mora aqui há cinco anos, nessa casa? 

D. Rosa: É... Cinco anos. 

Entrevistadora: Com a sua filha? 

D. Rosa: É. Primeiro era um barraco e depois construiu. Primeiro eu morava lá 

no 15 (se refere ao Km 15 da Rodovia Raposo Tavares) junto com o meu filho 

também, mas depois que construiu aqui, aí comprou aqui eu vim para cá. 

Entrevistadora: Reformou a casa? 

D. Rosa: Sim, porque era de madeira, um barraquinho de madeira.Com a 

reforma construíram essas escadas... 

Entrevistadora: Então aqui é tudo construído novo? 

D. Rosa: É. Ficou melhor a casa e eu vim morar com minha filha. 

Entrevistadora: E a senhora freqüentou a escola? 

D. Rosa: Como assim... O primário? 

Entrevistadora: É. 

D. Rosa: Ah, mal alfabetizei! 

Entrevistadora: Mas sabe ler? 

D. Rosa: Sei.  Eu sou alfabetizada, sou alfabetizada... Junto as letras e assino 

meu nome. 

Entrevistadora: E a senhora foi na escola por quantos anos? 

D. Rosa: Ah, fui na escola, porque na época a gente morava na cidade, mas na 

época era muito atrasado, então a gente morava na cidade e estudava, aí o meu 

pai resolveu ir embora para o interior... Era agricultor e criou todos nós na roça. 

Plantando milho, feijão, batata, amendoim, todas essas coisas que se planta na 

roça. Então ele achou que eu já estava ficando mocinha e tinha que ir para a 



  

roça porque lá nesse lugar, onde ele pretendeu ir, e nós foi, lá chamam a terra 

de Caatinga. Então é preciso só bom tempo, não precisa adubo. Aí nós moramos 

lá e por sinal foi lá que eu me casei, e aí eu me casei, só que o rapaz que eu me 

casei era da cidade também e aí a gente casou e voltou outra vez, porque eu 

gostava muito da cidade, e eu me casei a voltei outra vez para a cidade, não 

fiquei mais nesse lugar em que meus pais moravam. Esse lugar que meus pais 

morava era chamado Fazenda da Figura é lá que ele criou nós e depois eu casei 

e fui para Sto Estevão e em 60 os meus pais vieram embora aqui para São 

Paulo e eu fiquei e o meu marido sempre prometia porque ele vinha sempre aqui 

para São Paulo, que ele vinha em São Paulo, mas só que infelizmente ele veio 

uma vez para cuidar da saúde dele pra cuidar do menisco, mas para morar 

mesmo ele nunca quis vir não.  

Entrevistadora: E a senhora tem religião? 

D. Rosa: Eu sou Testemunha de Jeová, Jeová é o Deus vivo que está nos 

criando e tudo de bom que nós temos foi ele quem nos deu. 

Entrevistadora: E a senhora já há muito tempo é Testemunha de Jeová? 

D. Rosa: Não, não tem muito tempo, não, tem 16 anos que eu me dediquei. 

Entrevistadora: E a senhora tinha outra religião antes? 

D. Rosa: Era Católica. Ia na missa, confessava.... Naquela época eu não 

conhecia nada da verdade, aí, ia nas missas quando podia assim, fim de mês, 

princípio de mês, confessar, comungar e essas coisas todas... Mas, depois que 

eu vim estudar a Bíblia que eu vi o que era certo e o que era errado. Então hoje, 

por meio do conhecimento da Bíblia né, fica uma coisa muito clara... Eu hoje eu 

tenho o conhecimento do que é o certo e do que é errado, então eu só faço o 

errado se eu quiser, mas só que eu tenho o conhecimento do certo, se eu fizer o 

errado eu não tô prejudicando ninguém, tô prejudicando a mim mesma, porque a 

Bíblia fala que quem sabe o que é certo, mas não faz é pecado. Então não é 

assim, nós não temos pecado não, é totalmente diferente, nós somos pecador, 

todos nós temos pecado, nós somos falhos, somos imperfeitos, somos pecador, 

mas não tem ninguém melhor do que outro, às vezes se alguém fala: “Ah! 

Aquele é melhor que o outro”, mas só o criador... Que é o que nos deu o dom da 

vida não encara ninguém melhor que o outro. O que Ele odeia em cada um de 



  

nós é o mal proceder, Ele não quer que nenhum de nós se perca, ele quer que 

tudo nós se salve. O conhecimento, a salvação não é no céu, como muitos 

ensinam, a salvação é aqui na terra e não tem ninguém ainda salvo, ninguém tá 

salvo porque todos nós somos sujeitos a tudo na vida, então não tem ninguém 

ainda salvo. Para nós estarmos salvos, nós temos que estar livre de todo o 

sofrimento, principalmente da nossa maior inimiga que é a morte. Agora através 

da Bíblia, se a gente for obediente, vamos lutar para ver, não está garantido não, 

vamos lutar pra isso. Você com esse serviço que você tem você não está 

lutando?. Desde quando você continua nesse serviço você está lutando pra ver 

se consegue, né? A gente está caminhando para ver se a gente consegue... 

Entrevistadora: São os caminhos... 

D Laura: É a gente vai caminhando né para ver se a gente consegue alcançar 

né, para ver se alcança.    

Entrevistadora: E a senhora falou de uma filha dentro da casa, a senhora mora 

só com esta filha? 

D. Rosa: A dona da casa é a filha, né? Eu aqui não tenho nada, eu tô vivendo 

com ela na casa dela. 

Entrevistadora: Ela tem que idade?   

D. Rosa: Ela tem... Acho que... Que 38 anos, acho que é...Ela vai fazer 38 anos, 

parece que é...Ela é de 64, esqueci...É 63... Ela deve ter 36 a 38 anos por aí, eu 

não lembro mais. 

Entrevistadora: E essa filha trabalha? 

D. Rosa: Trabalha. 

Entrevistadora: E a senhora é aposentada? 

D. Rosa: Sou aposentada. 

Entrevistadora: A senhora trabalhava com quê? 

D. Rosa: Na roça direto.  

Entrevistadora: A senhora se aposentou desse tipo de trabalho? 

D. Rosa: É. 

Entrevistadora: E a sua filha, o que ela faz? 

D. Rosa: Minha filha, ela trabalha num Laboratório ali de junto do Posto da Lapa, 

ela trabalha em Laboratório.  



  

Entrevistadora: E vocês duas aqui que tem a renda da casa né? Quanto é a 

renda mais ou menos a renda da família? 

D. Rosa: Eu mesmo é o salário, agora a Cida, pensa que eu sei quanto a Cida 

ganha? É porque sempre quem trabalha assim na prefeitura sempre assim, uma 

coisinha baixa né! De R$ 500,00 para traz.   

Entrevistadora: E agora me fale um pouco mais da senhora... Fale o que a 

senhora quiser, o que vier na cabeça. 

D. Rosa: Como, da saúde? 

Entrevistadora: O que vier, o que a senhora gostaria de falar, não tem uma 

obrigação. Como se a gente estivesse começando a conversar e a senhora 

fosse se apresentar para mim... 

D. Rosa: Ângela eu ficaria... Eu gosto de conversar com pessoas que trabalham 

na medicina, gosto muito. Porque as pessoas que trabalham na medicina, eles 

estudam, então por meio do estudo a pessoa vem a conhecer muitas coisas. 

Porque sempre teve a medicina né, mas as pessoas, de mais anos atrás quase 

que não iam ao médico, e também Ângela não precisavam não, porque era 

muito difícil uma pessoa adoecer e quando adoecia, como eu me lembro quando 

eu era bem nova, se uma pessoa comesse uma comida e fizesse mal, que 

chamava de congestão, o que hoje chama de derrame né, eu não via pessoas 

assim como hoje. Apesar de que naquele tempo eu não vivia no meio de tantas 

pessoas como na cidade, na capital, mas naqueles tempos as pessoas eram 

muito fortes, não adoeciam assim fácil não. Agora hoje as pessoas já nascem 

doentes, então não dá mais para ser assim, como antigamente com aqueles 

remédios caseiros que as pessoas faziam. Olha Ângela, se uma mulher tivesse a 

dor para parir, nós ia buscar a parteira, então para a dor aumentar e o nenê 

nascer tomava ovo quente, outros tomavam cachaça, cada um tinha uma coisa, 

outros pegavam uma água bem quente botava sal dentro e a pessoa aceitava. E 

aquilo tudo resolvia né, e hoje se for partir para isso... 

Entrevistadora: Os seus filhos nasceram em casa com parteira? Nasceram 

sim... 



  

Entrevistadora: Por que a senhora acha que hoje as pessoas estão mais fracas 

e que os remédios de antigamente se fossem ser usados hoje não teriam efeito? 

Por que a senhora acha que isso aconteceu?  

D. Rosa: Sabe Ângela, eu não tenho certeza, mas eu acho que hoje, tudo que a 

gente se alimenta é na base do veneno, tudo, tudo! Você vê essas galinhas que 

chamam galinhas de granja, essas galinhas que a gente come, elas tem poucos 

dias de nascida, elas avançam assim através de veneno. Não é remédio assim 

“mortifo,” não é “mortifo”, mas para a gente a gente não vai morrer naquele 

momento, mas vai acumulando aquilo. Se é uma fruta, se é uma verdura, é tudo 

na base do veneno, tudo. Antigamente Ângela, os seus pais devem ter passado 

por isso, se a sua mãe colocasse uma carne de boi no fogo, bastava colocar só o 

sal e aguar, tinha aquele paladar, aquele cheiro que a gente sentia de longe, 

hoje por mais tempero que a gente bote numa carne ela não tem nenhum... Se 

você for cortar um osso Ângela, depois dele cozido, é aquele osso seco que não 

tem nada de gordura. Antigamente os ossos de carne, cozinhava ele, cortava e 

chegava assim a cair dele aquele mel, mas hoje não tem mais os ossos são tudo 

seco. Aquele boi tem que tomar injeção contra muitas doenças, se é aquele 

porco tem que tomar injeção se é aquela galinha tem que tomar injeção. A gente 

come, vem para a gente. É isso que faz hoje as pessoas não terem saúde. As 

pessoas também fumam, tomam bebida alcóolica e tem outros tipos de coisas 

que as pessoas usam, no momento acha que aquilo faz bem para a pessoa, mas 

aquilo vai prejudicar a saúde da pessoa. Tem pessoas que crêem que só 

prejudica a saúde quando cai logo e morre, mas não, não é assim. São essas 

coisas... É por isso que as pessoas não têm saúde. 

Entrevistadora: E como está a sua vida hoje? A sua vida? Como a senhora está 

vivendo a sua vida hoje? 

D. Rosa: Olha Ângela, hoje tem hora que eu me sinto muito grata, muito feliz 

porque eu conheci a verdade. Mas em muitas coisas, eu fico pensando assim, 

em quanto eu fui criada, em quando eu cuidei da minha família, tinha coisas que 

eram muito difíceis, mas ao mesmo tempo se tornava mais fácil... Mas, sabe por 

que eu acho assim? Eu ainda tinha pouca idade, eu agüentava, tinha vigor 



  

ainda... Mas hoje tudo tá difícil por que não tenho mais saúde, então se torna 

tudo difícil. 

Entrevistadora: Hoje está mais difícil? Do que no tempo que morava na Bahia? 

D. Rosa: Para mim era... O tempo que eu agüentava a trabalhar. 

Entrevistadora: Que idade tinha mais ou menos? 

D. Rosa: Eu trabalhei na roça...Desde da idade de 6 anos, ou menos, até 50 e 

tantos... Muito tempo, eu trabalhei muito, e gosto Ângela, mas só que hoje eu 

não agüento mais fazer nada. 

Entrevistadora: E por quê não agüenta fazer mais nada? 

D. Rosa: Porque me sinto muito fraca e sinto dores nas costas. 

Entrevistadora: Quais são os seus planos para o futuro? O que a senhora 

pensa para o seu futuro daqui para frente? 

D. Rosa: Olha Ângela, eu não preocupo assim, se eu vou fazer mais nada daqui 

pra frente, uma porque a minha saúde tá muito fraca e a própria Bíblia ela nos dá 

um alerta muito grande, muito bom, muito satisfatório: Os nossos dias, os nossos 

anos são 70 e por potência as pessoas vivem 70, 80, mas aqueles dias já 

passam já em desgraça, porque olha, eu tô com 66, eu fiz 66, mas eu não fui alí 

na USP hoje porque eu não tô agüentando ir... Então, fazer o quê?  

Entrevistadora: Mas agora a pouco a senhora tinha falado para mim que se 

melhorar a senhora vai para a Bahia visitar sua terra... 

D. Rosa: Se melhorar, mas como eu disse se Jeová permitir, porque do jeito que 

eu estou com 66 eu não sei se eu vou. 

Entrevistadora: Mas tem vontade?  

D. Rosa: Eu tenho, vontade, mas não sei se eu vou não. 

Entrevistadora: Mas tem dificuldade? 

D. Rosa: Tenho dificuldade. 

Entrevistadora: Está em dúvida se vai conseguir. 

D. Rosa: Eu tô com problema de visão, o problema das minhas vistas é 

glaucoma. E glaucoma não tem jeito, cirurgia não resolve por que a própria 

oculista que eu fiz amizade com ela... É até uma japonesa, ela tem ótica aqui na 

Clínica, na USP, ela não... Eu também não tenho vontade de fazer (a cirurgia), 

também não vou condenar ela não, eu também não tenho vontade de fazer. 



  

Porque eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram a cirurgia e no 

momento tá tudo bom, depois de seis meses, um ano não tá bom não, depois 

volta, perde tudo. Aí eu volto também e me conformo, porque o médico ajuda, 

mas ele não é Deus, ele ajuda. Eu vejo pessoas que têm muito mais capacidade 

do que eu, eu conheço um jovem que trabalha aí na USP... Ele não enxerga de 

jeito nenhum, trabalha até na sessão de assistência social... Então fico assim 

vendo, né? A Bíblia nos dá esperança, que agora, todo esse sofrimento que nós 

sofre, tem uma esperança que um dia ser eliminado, mas agora desse tipo de 

coisa, ninguém, ninguém, ninguém vai ser curado não, vamos ter um alívio, mas 

ser curado não. 

Entrevistadora: Mas esse alívio a senhora está procurando?  

D. Rosa: Eu tenho alívio e confiança, mas não nesse mundo. Nesse mundo a 

gente está embaixo do domínio do homem, porque só quem vai fazer isso, só se 

cada um de nós for obediente é no governo de Deus, que é Aquele que nós 

pedimos na oração do Pai Nosso, que a sua vovó deve ter ensinado para você, a 

sua mamãe, assim: “Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome”, 

quer dizer o nome de Jeová, aí nós testamos pedindo, venha o teu reino, isso 

significa governo. Não é porque o governo que tá governado que ele é ruim, é 

mal... Não é não, é que nós vamos ver tudo certinho no governo de Deus e não é 

em outro lugar não, é aqui na terra, Jesus Cristo é que vai ser o governo aqui na 

terra. Aí quando Ele governar aqui na terra vai ser tudo de bom, não vai mais ter 

doença, não vai existir problema nenhum. As pessoas que morar na terra que 

consertar seus erros, todos vão ter saúde perfeita... 

Entrevistadora: Embora haja todas as dificuldades que a senhora falou, me 

pareceu assim, que a senhora tem esperanças...  

D. Rosa: Eu tenho vontade de ir lá, passar uns dias lá, consertar algumas coisas 

que deixei lá. 

Entrevistadora: A senhora tem quantos filhos aqui em São Paulo? 

D. Rosa: Aqui no Butantã, tenho duas, duas não três. Tenho a Vera que é a 

primeira filha, tem o Cristóvão que casou há poucos dias, ele casou dia 20 de 

dezembro e tenho aqui a Cidinha que é a que eu moro com ela e os outros, eles 

moram aqui fora da região do Butantã. Mas eu não gostaria da solidão, mas isso 



  

não só eu, ninguém gostaria da solidão, mas de qualquer jeito nós temos... 

Como eu posso ficar com uma neta aqui o dia inteiro, se eu não posso dar o que 

ela precisa? Como eu posso falar para essa filha para faltar do serviço para ficar 

comigo? Tem que se conformar, porque eu não tenho pessoas assim, para ficar 

comigo. 

Entrevistadora: A senhora vai à igreja? 

D. Rosa:  Hoje mesmo nós reunimos lá... Na segunda a gente se reúne as 08:00 

horas, é uma hora de estudo de Bíblia, na quarta são duas horas de reunião da 

escola teocrática e a gente discute os serviços e também no sábado são duas 

horas de reunião de 07:30 até 09:30, que é o discurso público e é o estudo da 

Sentinela. 

Entrevistadora: Então a senhora estava falando que a saúde não é tão boa 

assim. E o que aconteceu, na sua opinião, para que a sua saúde ficasse assim 

abalada?  

D. Rosa: Mas Ângela, nós sabemos que somos falhos, imperfeitos e pecadores 

e estamos sujeitos a tudo. Nós não nascemos de um pai perfeito, jamais uma 

árvore doente dá frutos sadios. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque 

nós somos filhos de Adão e Eva. Então Adão pecou e nós recebemos isso, por 

que o pecado é que traz todo o sofrimento. Todo o sofrimento vem do pecado, 

então nós temos que passar por isso. Você vê, todos os seus avós existem? 

Entrevistadora: Meus avós não. 

D. Rosa: Mas eles viveram bastante né! Mas eles já foram para o pó, porque a 

Bíblia diz: “Geração vai, geração vem, mas quem fizer a vontade de Jeová 

permanece na casa Dele e vive para sempre.” Então essas pessoas viveram 

bastante, né? Mas ninguém sabe se você vai viver o que o seu avô viveu, só 

Jeová sabe ou que seus pais viviam, só Jeová sabe. Eu também não sei se eu 

vou viver o que meus pais viveram, só Jeová sabe, né? Não sei se meus filhos 

vão viver o que eu vivi. Então a nossa vida, Jeová é Quem sabe! 

Entrevistadora: Agora na sua opinião, por que alguns sofrem do coração, 

alguns sofrem da coluna? 

D. Rosa: E tem uns que eu vejo assim problema de coluna, problema de 

labirintite, problema de visão, problema de hemorróidas, é tanta coisa... Mas eu 



  

não me queixo de ninguém, eu sei que é por causa da imperfeição, do pecado... 

É do ser humano, todos tem que passar por isso, uns mais, outros menos, todos 

tem que passar por isso, porque nós estamos sujeitos a todo o sofrimento.  

Entrevistadora: E o que a senhora tem feito para melhorar a sua saúde?  

D. Rosa: Eu procuro um médico, porque eu sei que eles podem me ajudar a dar 

um alívio. 

Entrevistadora: Mas alguma coisa a senhora faz, além de procurar um médico? 

D. Rosa:  Não, eu procuro o médico para ele me ajudar a ter um alívio. É porque 

a gente vai no médico, ele examina, passa o medicamento para a gente, mesmo 

que por exemplo aquele medicamento não dê certo, o médico não tem culpa. É 

uma aventura! O médico não tem culpa! 

Entrevistadora: A senhora acha que a senhora cuida bem da sua saúde?  

D. Rosa: Acho que sim... 

Entrevistadora: E onde a senhora aprendeu a se cuidar? 

D. Rosa:  Onde eu aprendi a me cuidar? É... Eu mesmo que tenho que ver, por 

que se eu não obedecer, eu obedecendo já estou nessa situação, imagina não 

obedecendo - é pior. Eu faço de tudo para seguir a regra, porque se eu não 

seguir, é ruim para mim mesmo, quando eu voltar ao médico e ele perguntar... E 

se eu não fiz direitinho, ele pode falar: “- Também não vou mais passar remédio 

para essa criatura. Se ela quer seguir do jeito dela, deixa p ra lá”. 

Entrevistadora: O que mais poderia ajudar também a cuidar da saúde na sua 

opinião? 

D. Rosa: Eu... Como você está aqui presente a gente conversando, eu também 

acho que você está me ajudando também, a gente conversar é muito bom. 

Entrevistadora: A conversa! 

D. Rosa: É conversar é muito bom. 

Entrevistadora: E os médicos quando a senhora vai na consulta a senhora 

encontra também oportunidade para conversar e encontra boa vontade? 

D. Rosa:  Boa vontade, como a fisio... fisioterapia...Quando ela me vê, ela fala 

assim para mim: - “Olha dona Rosa a senhora não vai tomar nenhum remédio, a 

senhora tem que seguir direitinho e fazer assim esses exercícios e assim a 



  

senhora vai se dar bem, por que remédio nenhum a senhora vai tomar.” Desse 

jeito. 

Entrevistadora: A senhora conversa com os médicos, com a fisioterapeuta. E a 

senhora também encontra tempo para conversar com os irmãos de fé? 

D. Rosa: É nós conversamos muito. Porque nós sempre temos coisas novas 

para conversar né, como agora mesmo nós tivemos a visita, a visita nos fortalece 

muito. Então depois que a visita termina a gente fica lembrando aquelas coisas 

que foram faladas para que a gente possa se esforçar cada um de nós para 

obedecer. Não ficar olhando se ele fez, se ele está fazendo, o que deixou de 

fazer, mas você tem que fazer a sua parte. Nós estávamos conversando ontem, 

por exemplo, você me leva no médico e eu estou doentinha e você me leva no 

médico, às vezes pode até comprar aquele remédio para mim, fazer qualquer 

esforço para adquirir algum remédio, mas se eu não seguir a orientação 

direitinho como o médico me orientou, você fez tudo por mim: me levou no 

médico, as vezes até adquiriu o remédio, as vezes até me trouxe de volta, fez 

até um mingau, um café... Dependendo do estado que eu tiver ou qualquer 

pessoa, você pode até por o remédio na boca, né? Mas quem tem que fazer isso 

sou eu que sou assim doente. Você o que você podia me ajudar, me ajudou, 

mas eu tenho a minha parte também. 

Entrevistadora: E do seu ponto de vista o que dificulta, na sua vida, cuidar da 

sua saúde, tem alguma coisa que atrapalha? 

D. Rosa: As escadas dessa casa. Eu quero ficar assim num lugar plano que eu 

me sinto melhor. 

Entrevistadora: A senhora prefere um lugar mais plano. 

D. Rosa:  Num lugar plano, eu me sentiria melhor né, podia tomar um ar também 

né! 

Entrevistadora: Um ar, o que é dona Rosa? 

D. Rosa: Um arsinho mais suave, às vezes aqui fica calor, muito calor né, e é 

bom sair um pouco. 

Entrevistadora: E a senhora sai pouco para a rua, a não ser para ir nas 

reuniões é isso? 

D. Rosa: Não, eu não gosto de ficar saindo.  



  

Entrevistadora: Por quê? 

D. Rosa:  Porque é perigoso ficar aí na frente, é muito perigoso, porque... Mesmo 

quando eu fico em casa eu fico com a minha porta fechada e não é de agora, 

não! Mesmo quando eu morava lá na cidade lá... Mesmo lá eu sempre ficava 

com a porta fechada. A porta da frente. 

Entrevistadora: A senhora falou que gostaria de um lugar mais ventilado, como 

seria isso?  

D. Rosa: Olha pode ser, mas... É difícil. 

Entrevistadora: Isso ajudaria a melhorar a sua saúde a senhora acha? 

D. Rosa: Bom Ângela, pode ser um alívio. 

Entrevistadora: E a senhora vai a serviços de saúde?  

D. Rosa: Vou aqui, no Postinho aqui. 

Entrevistadora: O Postinho do Rio Pequeno? 

D. Rosa:  É esse Postinho aqui do Rio Pequeno. No INCOR eu ia, mas agora no 

momento eu já tive alta. O coração não tem nada. Agora eu tô lutando para ver 

se é a vista, então eu fui no oftalmo para fazer alguns exames, eu vim e fiz, 

mas... Só vai ter vaga 12 de outubro. Aí eu penso assim: “Meu Deus se essa 

visão tiver desse jeito, com essa distância toda...” Não é fácil... Com essa 

distância toda, se chegar até lá... Depois eu me conformo, ninguém tem culpa! A 

Bíblia nos fala claramente que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos 

críticos e difíceis de manejar. Você vê Ângela, que antigamente aqui no Hospital 

e em toda parte... Era um atendimento muito, muito, muito, muito assim. Hoje 

não tem o que dizer, o HU demora, o HC demora, o Rio Pequeno demora... É 

mesmo o cumprimento da profecia. Temos que passar por tudo isso. 

Entrevistadora: Mas a senhora está dizendo assim que antes era mais rápido? 

D. Rosa:  Era, era. Mas isso é mundial, né? É mundial... Porque isso, às vezes, 

as pessoas que não estão lendo as escrituras sagradas acham que aquilo é má 

vontade do médico, é má vontade do atendente, mas não é não... É 

cumprimento de profecia tem que ser, que é mundial. Você vê que antigamente 

os filhos eram tão obedientes, os maridos e as mulheres se amavam, os 

vizinhos, as pessoas respeitavam um ao outro. Tem escrito na porta do ônibus: 

“Quem respeita a si próprio... Quem respeita ao idoso, está respeitando a si 



  

próprio” Será que acata isso? Respeito, Ângela? Nós sabemos que a profecia 

está se cumprindo. Você vai numa fila para qualquer coisa, você vê que as 

pessoas tão procurando passar na frente... No Banco, você vai no Banco, 

procura chegar com aquele "intimidadesinha" com o gerente, lá no caixa, né? Vai 

procurar né... Se ele queria ser atendido logo por que ele não faz isso? Então 

seria justo você estar atrás de 20 pessoas e chegar aquele e passar na frente? 

Não é isso que estamos vendo? Nós temos jeito pra dar? Não, o que vai fazer é 

se conformar. Esse tipo de coisa em breve não vai mais existir, tudo isso que 

existe em breve o Criador vai melhorar. É por isso que é bom Ângela a gente 

examinar as escrituras sagradas e obedecer, porque nós não devemos nos 

desesperar, reclamar do que está acontecendo... Porque nós não temos jeito 

para dar. 

Entrevistadora: A senhora já precisou cuidar de alguém? 

D. Rosa:  O meu sogro, eu não ficava assim dias cuidando dele, mas chegava lá 

e presenciava né, a situação. A minha mãe está com 88 anos, ela está acamada, 

precisa da gente, mas eu não posso, não dá.! Vontade eu tenho...  

Entrevistadora: Ela mora na Bahia? 

D. Rosa: Ela mora em Osasco. Só que eu tenho uma cunhada que mora lá e 

cuida da minha mãe. Aí pagar para ela, não há dinheiro que pague, então eu tô 

sempre dando um "agradozinho" para ela, porque ela cuida da minha mãe 

enquanto eu não posso. Eu falo: - “Eu não tô te pagando porque não há dinheiro 

que pague, mas compra uma lembrancinha, uma camiseta, um conjunto, um 

vestido, mas eu não tô te pagando nada por que eu não tenho dinheiro”. Eu 

tenho dó quando eu vejo essas pessoas assim... Muita dó. Imagina também pra 

mim, que eu vou passar por aquilo também e quando eu for passar por aquilo, 

será que eu vou achar alguém para cuidar de mim? Tem que aparecer alguém 

que tenha o coração... 

Entrevistadora: Se a senhora pudesse cuidar, por exemplo, da sua mãe que 

está velhinha e que tem uma pessoa que cuida. O que a senhora acha que 

poderia fazer por ela? 

D. Rosa:  Eu queria que ela ficasse mais tempo assim sentada, pudesse dar uma 

cadeira de rodas para ela sentar, ou então uma cadeira assim para ela balançar, 



  

que tem aquela cadeira de balanço né! Andar um pouco com ela, ter uma área 

assim para ela poder ficar sentada um pouco, olhando para as coisas, eu faria... 

Mas infelizmente... Eu não posso. 

Entrevistadora: Então a senhora acha bom cuidar dos outros? 

D. Rosa:  Acho, acho bom, mas só que eu não posso, mas acho bom, então vou 

levando a palavra... 

Entrevistadora: A senhora acha bom que tenha alguém para cuidar da 

senhora? 

D. Rosa:  Já pensou uma pessoa ficar um dia inteiro numa casa, em cima de 

uma cama, querer um pouco de água e não ter quem pegue? Querer ir no 

banheiro... Pode ser que a pessoa fica de fralda né, mas as vezes a pessoa quer 

mudar de posição, as vezes a pessoa não tá comendo muito bem e vem aquela 

“fomezinha”, pode querer um chá, um leitinho ou um café, qualquer coisa né... E 

olhar e não ter por quem chamar? E fácil Ângela? Não, não é fácil não. Então eu 

penso em todas essas coisas né, ver uma pessoa sem morada, assim jogada 

embaixo da ponte, pedindo, eu penso tanto, me preocupo tanto de ver um filho 

rebelde, as vezes a mãe faz de tudo, acontece que não tá nem criado assim, já 

acha que sabe tudo. 

Entrevistadora: E a senhora convive com criança? 

D. Rosa: Mas eu vejo Ângela. 

Entrevistadora: A senhor vê isso, mas a senhora tem convivência com criança? 

De ficar pertinho, a senhora gosta  de ficar pertinho? 

D. Rosa: Só quando os meus netos vêm aqui. 

Entrevistadora: A senhora gosta? 

D. Rosa: Gosto sim. 

Entrevistadora: Como é com eles? 

D. Rosa: Ah, eu gosto de ficar com eles, a gente conversa, eu gosto muito de 

escutar voz de criança. Tem um que passa aqui na fono da USP, aí tem vezes 

que a mãe dele não pode vir, ela liga pra mim eu falo pra trazer eu levo. Aí 

quando chega ali na portaria (do Hospital) ele conversa com o porteiro, quando 

chega aqui o que ele gosta e se tem eu dou para ele com muito prazer e a gente 

vai conversando né!  



  

Entrevistadora: Eles vêm aqui quantas vezes na semana? 

D. Rosa:  Eles vem de oito em oito dias. Eles estavam de férias e agora essa 

semana quinta feira eles vão começar na fono de novo. 

Entrevistadora: O que vocês conversam? 

D. Rosa:  Ai a gente conversa tantas coisas... (risos). Criança é muito engraçado 

não é mesmo? Essa semana mesmo, quando foi na hora de jantar, o pai dele 

passa aqui e pega ele, mas acontece que não tinha chegado ainda a hora de 

janta e minha filha botou um lanche, só que tinha só o meu leite e o meu leite é 

desnatado, o leite deles tomar tinha terminado. Aí a minha filha falou assim, tinha 

um outro menino também que não é meu neto, o meu neto também estava aí e a 

minha filha falou assim: “- Não tem leite”, aí quando a minha neta foi buscar leite 

pra mim ele falou assim, tão engraçado, o nome dele é Guilherme e a minha 

neta que estava aqui comigo chama Jusceli, mas a gente chama ela de Juju: - 

“Oh, Juju, cê não falou que tinha eite, tinha eite!” Eu achei tão engraçado por que 

a gente se diverte com essas coisas né!   E você vê ele tem três anos, quando 

ele chegou aqui e viu ela fazendo a minha vitamina ele falou assim: “- Oh, Juju, 

você não falou que não tinha eite?” Foi engraçado né! É e ele tem três anos. 

Agora eu sempre falei para o meu marido que eu tenho muita dó e muito cuidado 

com pessoas idosas e crianças, muito cuidado mesmo, muito cuidado. 

Entrevistadora: Por que? 

D. Rosa: Porque a criança, porque falam assim: “Criança pequena não observa 

as coisas”, mas é totalmente diferente, tem coisa que criança observa mais do 

que a gente, eles gravam, então tem que ter muito cuidado, com o que fala e 

com o que diz. E os velhos são assim também. 

Entrevistadora: E como era o convívio com a sua família? Quando a senhora 

morava com os seus pais ou com a família de onde a senhora veio?  Como que 

era o dia a dia, o convívio? 

D. Rosa: Era muito gostoso onde eu fui criada, onde eu trabalhava bastante e 

todo mundo se dava bem porque, são onze filhos, eram 12, né? Minha mãe teve 

doze filhos, um morreu com a idade de 11 meses e os outros onze tão tudo 

criado. Mas nós fomos criados tudo junto, trabalhando, comendo, bebendo, 

dormindo, levantando, deitando, tanto é que meu pai, ele gostava muito de roça, 



  

era mesmo... Amanhecia o dia ele tava na roça, a gente levantava e saía tudo 

junto. Gostava muito de roça. Amanhecia o dia na roça, gostava muito de roça, 

então ele nos despertava bem cedo para ir para a roça. Seis horas da manhã já 

estava todo mundo acordado, ele chamava, batia na porta do quarto e todo 

mundo tinha que levantar para ir pra roça. Eu nunca deixava que ele me 

chamasse... Quando ele batia na porta eu já estava acordada... Eu já tinha feito 

café, todo mundo tomava café, um gole de café que hoje chama menor, e ia para 

a roça, quando era mais tarde depois que o sol saia, ai gente voltava para casa, 

quando a roça era perto né, e a gente comia o pirão, se tivesse feijão comia 

feijão, se não tivesse o pirão com carne, leitão, bacalhau, ovo, ou fato ou 

qualquer coisa que tivesse, e voltava pra roça. A minha mãe ficava em casa, 

fazia o feijão, cuidava da comida, aí quando era meio-dia a gente vinha, todo 

mundo, lavava as mãos, sentava, comia aí quando era uma hora, uma e pouco, 

se o sol não tivesse muito quente, todo mundo voltava trabalhar. Aí, ia aqueles 

que eram maior, saía ali 4, 5 horas para ir caçar lenha, outros eram dispensados 

para ir para a fonte né, uma coisa assim.... Aí quando vinha de lá, todo mundo ia 

na fonte tomar banho, já trazia água, outros traziam lenha, aí de noite jantava, ia 

dormir. Quando era de manhã, a mesma coisa outra vez, não tinha televisão, 

não tinha rádio... quando a gente já era moça a gente conversava. Coisas de 

festa, coisas de namorado, mas era pouco senão o velho gritava: “- Vai dormir 

para acordar cedo! Pra quando for de manhã que tem que ficar chamando não 

dizer que tá com sono. Vai dormir!” E foi se criando todo mundo assim, todo 

mundo unido, uns irmãos foram saindo, foram casando, saindo. Eu fui a terceira 

filha e casei primeiro, né? A minha primeira irmã e a minha segunda irmã 

casaram depois fui eu. Porque eu me casei fiquei lá, aí vim para São Paulo e 

assim sobre a minha família, eu passei assim as experiências que eu aprendi 

com os meus pais, de criar filho e tudo...   

Entrevistadora: E quais foram as experiências mais importantes que a senhora 

passou para criar sua família?  

D. Rosa: Primeiramente a higiene, todo mundo acordava... Tomar banho, 

escovar os dentes, tomar café e os que tinham que ir para a roça ia...O meu 

marido ele não gostava muito de roça, ele matava boi, foi criado na roça, mas 



  

não gostava muito de enxada,... Então eu ia para a roça com os maiorzinhos e 

criei todos na roça, na enxada... Mas, na cidade que eu morava, que era perto de 

posto de gasolina e ali tinha mecânico, ali tinha borracharia, ali tinha troca de 

óleo, ali tinha várias profissão. Então as meninas mulher, elas foram criadas na 

escola, então tem dois que são professoras e as outras todas terminaram o 

ginásio e os homens nenhum se formou. São mecânicos, né? Então quatro dos 

meus filhos são mecânico e o outro não é. Aí hoje, eles agradecem primeiro a 

Deus e depois eu por ter ajudado eles a ter aprendido, essa profissão de 

mecânico. Porque tinha muitas profissões, meus vizinhos lá uns trabalhavam na 

cerâmica, no barro, outros trabalhavam, por conta, tirando tarefa nas roças para 

adquirir trocado. Mas eu não criei eles desse jeito não, porque eu não fui criada 

assim. Então eles agradecem a Deus. Mesmo pobres são pessoas honestas, 

todos trabalham para sobreviver, não vivem dependendo dos outros, né? Até 

aqui, graças a Jeová nenhum deles nunca foi preso, nenhum nunca fez nada 

desagradável, né? Você vê que eles não vivem com má companhia, né? Aí por 

isso sou grata, sou pobre, mas sou grata a Jeová porque até ontem nenhum 

deles nunca me deu trabalho, espero em Jeová continuar assim. 

Entrevistadora: A senhora falou até ontem...  

D. Rosa:  Não sabemos daqui pra frente, né? Mas isso não é só pra mim não, eu 

desejo isso pra todos, porque é muito triste uma mãe ter um filho dando trabalho 

à ela né, dando desgosto. Não só para a mãe, para o pai também, a não ser 

aqueles que não tem amor, não tem responsabilidade nenhuma, que só botou o 

filho no mundo só por botar. 

Entrevistadora: Agora me fale o que a senhora quiser para terminar esta 

entrevista. O que a senhora acha importante falar como finalização desta 

entrevista. 

D. Rosa: Bom Ângela a finalização, eu agradeço muito de você ter vindo até 

aqui né, nós ter tido um diálogo... Eu não pensava em ter uma tarde tão 

suave...Muito suave... É muito gostoso. 

Entrevistadora: E mais alguma coisa que a senhora lembre, que não veio na 

hora que a gente conversou, que queira falar... 



  

D. Rosa:  Não...É isso mesmo e quando eu melhorar mais dessa coluna, eu 

quero até ir lá no Postinho marcar alguma coisa. Eu gosto muito, tanto faz lá, ou 

aqui na USP, como no Butantã, no Postinho do Rio Pequeno, também eu vou no 

otorrino lá na Lapa também lá no Sorocabana, né? Eu fui lá na semana passada 

lavar o meu ouvido, o otorrino lá eu gosto muito. Quando eu tava com problema 

no ouvido chegava lá e me atendia e passaram para mim comprar o Cerumim 

para três dias e depois marcaram a hora para eu voltar. Mas quando ele viu que 

eu acatei o que ele ensinou, aí quando eu vou lá para lavar, eu já coloco o 

Cerumim dois dias antes, ou três dias antes, já tá tudo pronto para lavar. Então é 

muito bom e ele fala: “A senhora veio aqui só para lavar?” Eu digo é por que o 

senhor já me ensinou como é que eu faço. Ele dá risada, aí eles lavam, me 

mostram “Olha como é que estava a sujeira” São pessoas muito amigáveis. 

Entrevistadora: Bom dona Rosa, eu é que agradeço pela disponibilidade, pela 

possibilidade d’a gente conversar e aprender tanta coisa interessante. Porque 

uma das coisas interessantes é essa vida que a senhora chamou de roça né, a 

área rural que a coisa é tão diferente... 

D. Rosa:  A pessoa come e dorme com o tempo, com o sol, com o canto dos 

pássaros, com a brisa que vem... Quando é quatro da manhã aqueles pássaros 

cantando com o dia clareando. Às vezes você mora num quintal que tem 

bastante árvore dá aquela chuva, mas é tão suave... Aí dá vontade de ficar na 

cama... Mas se não tivesse preocupação em fazer nada, senão eu saía e não 

ficava dormindo. Isso é muito gostoso, muito gostoso. 

Entrevistadora: E o que fez a senhora sair da roça e vir para a cidade? 

D. Rosa:  Porque antes morava na cidade, mas nós fomos crescendo e o meu pai 

achava que a gente tinha que ir para a roça, trabalhar num terreno que precisasse 

só do bom tempo só da chuva, catinga dava tudo, era só plantar. E na onde a 

gente foi criado, no lugar onde começamos a vida, era... Chama de “tabuleiro”, o 

terreno é fraco tem que botar adubo, então tem que comprar o adubo, aí já fica 

mais difícil, comprar adubo, comprar enxada para aquela gente toda, fica mais 

difícil. E indo para uma terra que era só plantar e ela dá tudo, é muito bom, a 

gente planta bastante e tem bastante, todo ano é bom, é uma riqueza mesmo, 

todo mundo tem o que comer, tem para todo mundo, muito bom. 



  

Entrevistadora: Veio para a cidade porque não tinha mais terra para a senhora 

plantar? 

D. Rosa:  Não. Porque, na cidade onde passei com os meus filhos? É cidade né, 

mas o terreno onde a gente morava, nessa época, tinha nome de zona rural, era 

zona rural, agora é zona urbana. 

Entrevistadora: Entendi, foi virando cidade, a senhora nunca saiu de lá na 

verdade. Só saiu agora que seu marido faleceu. 

D. Rosa:  Eu vim tanto pra cá, mas não foi pelo falecimento dele, foi porque ele 

arrumou outra mulher. Aí eu fiquei muito triste mesmo, muito desgostosa da vida, 

tive uma tristeza muito grande e vim pra aqui. Mas se não fosse isso, não é por 

que aqui é ruim não, se não fosse isso nós não morávamos aqui não.    

Entrevistadora: Se continuasse o casamento a senhora continuava... 

D. Rosa:  Mas é que ele depois de seis anos da gente casado ele começou a 

arrumar outras mulheres, mas só nunca tinha saído para me deixar, mas agora, 

só depois de cinco anos que ele, deixou eu e foi morar com outra, aí eu fiquei 

muito ruim mesmo, muito triste mesmo e vim para cá, os meus filhos estavam 

aqui. Eu gosto muito daqui, gosto muito de lá, mas eu tenho saudade da minha 

casa, da minha casa, do meu quintal... De tudo que plantei...  

 
 
 
 
 
 



  

Entrevista D. Sílvia (04/02/2003) 

 

Entrevistadora: Por favor, se apresente para mim, me conte um pouco sobre a 

senhora. Se apresente para mim... 

D. Sílvia: Qualquer coisa que eu falar tá bom né? 

Entrevistadora: O que vier. 

D. Sílvia: Então eu vou começar da Bahia para cá, né? Então... A gente morava 

na Bahia, Vitória da Conquista, depois começou aquele tempo seco, minha 

criação foi acabando, esse filho que mora acolá, veio primeiro e eu fiquei. Aí o 

outro deu de vim também, veio. Então, eu não ia ficar só, né? Essa garota 

(apontando para a neta presente na sala), dois anos ela tinha, então eu peguei e 

vim. Vai completar 16 anos.  

Entrevistadora: Que a senhora está aqui em São Paulo? 

D. Sílvia: No mês de março vai completar 16 anos, foi isso. Aí eu cheguei aqui, 

não foi bem para aqui, eu fui para Bairro 02, morei num porão oito anos, depois 

de oito anos meu filho já morava aqui, ele fez uma casa, 07 cômodos, muito boa, 

então mudou para lá e perguntou se eu podia vir pra aqui. Eu falei vou. Eu tinha 

um porão, no porão deixei tudo por lá...Aí eu vim. Vai fazer 08 anos. Daí eu 

peguei, senti depressão, minha nora me levou para aqui, pra acolá, prá qui, prá 

acolá, eu tomei um monte de remédio. Depois de 08 anos, eu mudei, 15 de 

dezembro, completou 08 anos que eu mudei pra aqui. 

Entrevistadora: Para essa casa? 

D. Sílvia: Para essa casa. Aí agora eu consegui... A pressão é alta, ruim. Um dia 

eu fui aqui nesse hospital aqui, fiquei mais de duas horas, do jeito que eu tava, o 

médico me botava em pé, eu fazia assim... Quem disse que eu ficava? Mandava 

eu fechar o olho, pior. Ele disse: - “Se a senhora cair eu pego”, e eu falei: “Mas 

eu não quero cair!” Eu dava risada, eu não posso! Aí ele me deu comprimido. Eu 

fiquei e nesse dia meu filho ficou comigo. Quando eu melhorei aí ele olhou e 

disse: “Agora a senhora pode ir. Se a senhora quiser ficar, fica, se não quiser 

pode ir”.Eu falei: “Não eu vou pra casa, meu filho trabalha e ele tá cansado”. 

Hoje ele tá de folga, mas ele sempre trabalhava lá em cima num restaurante. Aí 

nós viemos, mas facilitou muito os problemas que eu tava sentindo. Depois eu fui 



  

no postinho, no postinho seu lá, no nosso, chama nosso, aí foi que a moça 

passou o remédio. O doutor lá, tão bonitinho, tão moderninho, eu esqueci o 

nome do doutor. Ele é um branquinho, não é muito grande, bonitinho, bonzinho, 

conversadorzinho, conversava tanto comigo! 

Entrevistadora: Não lembra mais o nome dele? 

D. Sílvia: Não, não lembro mais. Então ficou as moças umas branconas dizendo 

que era pra mim continuar trabalhando, cuidando, cuidando, cuidando. Aí... foi 

em dezembro, ou foi em novembro? Foi em novembro do ano retrasado. A moça 

leu meus papel, meus mapas tudo e disse: “Dona Sílvia a senhora só vem agora 

daqui um ano, só se apresentar outra coisa, mas não esqueça dos remédios”. E 

é só acabar um, eu pego outro, acaba um a garota vai e pega outro. Outra hora 

outra médica que essa é uma mãe também essa médica... Minha sogra morreu e 

deixou a menina de dois anos, então a madrinha é quem cria é a irmã de Nilda. 

Foi com ela que você falou no telefone para me avisar dessa nossa conversa. Se 

não fosse o Postinho, o nosso e essas médicas de lá, as ajudantes, as 

trabalhadeiras todas, não dava para tomar remédio e confortar o tanto que 

conforta. O meu coração, graças a Deus, ficou feliz que eu nunca mais eu senti 

aquilo... Só se o menino me aporrinhar muito e me acelerar... Tenho o 

medicamento. Sou feliz por isso.  

Entrevistadora: A senhora mora aqui, com uma neta e um filho, é isso? 

D. Sílvia: É neta, não! Ela faz questão de dizer que é minha filha (a neta 

concorda com um aceno de cabeça) moro com a filha e o filho que tem anos que 

chegou. 

Entrevistadora: Que idade os filhos têm? 

D. Sílvia : Ele tem... Trinta, trinta e... Tá dentro de trinta e sete anos. 

Entrevistadora: E a moça? 

D. Sílvia : A moça é... De setembro, 29 de setembro vai fazer o quê? 

Moça responde: 17 anos. 

D. Sílvia: 17 anos. 

Entrevistadora: Moram vocês três aqui? 

D. Sílvia: É. 



  

Entrevistadora: A senhora falou que veio morar aqui nesse lugar, nessa casa, 

faz uns oito anos mais ou menos, nessa casa né? A senhora viu esse bairro 

crescendo ou quando a senhora chegou aqui já estava tudo construído? 

D. Sílvia : Construindo... Eu vejo muita reforma. 

Entrevistadora: Muita reforma. 

D. Sílvia: Muita reforma mesmo que eu vejo. 

Entrevistadora: E mudou muito aqui? 

D. Sílvia: Mudou, mudou muito. Aqui para cima tinha uns barraquinhos ruim, 

derramava umas coisas... Melhorou muito. Aqui dentro, eu acho que tem muita 

melhora. 

Entrevistadora: E a senhora já ouviu falar por que o nome do lugar aqui é São 

Remo? Alguém já lhe contou? Já ouviu falar?  

D. Sílvia: Eu não sei bem te explicar. Eu acho que sim, acho que é porque é 

perto do Posto, do Hospital da USP é aqui, quem manda aqui é o dono da USP, 

então ele mudou o nome, tirou o nome de favela para um canto e botou Jardim 

São Remo.  

Entrevistadora: Então esse nome deve ter vindo da USP? 

D. Sílvia: É, quem manda aqui é o dono da USP. Então tirou o nome de favela e 

botou de Jardim São Remo. 

Entrevistadora: Isso é o que a senhora ouviu falar... Então a senhora já está 

aqui há oito anos, morando com a sua família, veio da Bahia. E perto de Vitória 

da Conquista que a senhora veio? 

D. Sílvia: É Vitória da Conquista. Que saudade! Me mata... 

Entrevistadora: A senhora tem saudade de lá? 

D. Sílvia: Nossa... Naquele tempo eu tava mais forte um pouco. Não sentia 

problema de pressão alta, não sentia negócio de coração e trabalhava na roça. 

Eu sozinha eu tinha mais de uma tarefa de roça. Uma tarefa de roça dá acho 

quatro pratos... Quatro pratos? Se eu falar eu tô mentindo. Não sei quanto dá... 

Aí eu saia daquilo tudo e ia pra horta para plantar de tudo, só não plantava 

repolho porque os meus meninos não queria cortar o feixe do rio para passar 

dentro da roça, né? Era tudo molhado! Era pé de cebola, beterraba, quiabo, 

pimenta de toda qualidade, pimentão, tudo, tudo. Quarta, quarta e quinta era até 



  

meio dia, amarrando os “moio”, para soltar e vender por lá mesmo, nem na feira 

eu não ia, porque não tinha paciência de trabalhar em feira, soltava tudo para os 

freguês. Às vezes quando eu tinha um pouco de dinheiro eu ia pra feira, quando 

eu não tinha, eu encomendava toucinho para fazer o bacon, eu encomendava 

carne, quarto de bode, açúcar. Cada freguesa eu tinha cinco, pra pegar lá na 

horta e levar pra feira, cada uma freguesa eu trazia. Quando era sábado às 04 

horas, às vezes 05 eu saía na casa das mulher, que eu morava num povoadinho, 

né? O povoado chama Gameleiras, povoado de Gameleiras, fica lá mais 

embaixo assim, rio abaixo, lá em baixo. Mas dava uns 20 minutos do mercado no 

povoado, então quando era quatro horas, quatro e meia eu saia nas casas: “– 

Venha ver vem!” “– Trouxe ou não trouxe?” – “Trouxe”. Trocava na feira... 

Entrevistadora: E a senhora trocava a feira pela... 

D. Sílvia: Aquele dinheiro comprava... 

Entrevistadora: Ah! Sei, sei... 

D. Sílvia : Aí eu ia com um balaião de verdura. “– Você traz aquilo que eu 

encomendar” Açúcar, ou qualquer coisa que encomendavam, né? 

Entrevistadora: Claro! Com aquele dinheiro é que a senhora comprava o quarto 

de bode, a carne o arroz... 

D. Sílvia: Qualquer coisa, né? 

Entrevistadora: Esse lugar que a senhora morava, perto do da cidade, a terra 

que a senhora plantava era sua? 

D. Sílvia: Era. Cinco equitares de terra. 

Entrevistadora: A senhora vendeu essa terra? 

D. Sílvia: Meu filho vendeu tudo baratinho naquele tempo. Ele levou acho que 

uns três anos. Todo ano ele ia pagar imposto daquilo, aí eu falei pega e vende. 

Depois a cheia, choveu muito, deu uma cheia muito grande, então destruiu parte 

do chão fez uma bagaceira, até a estrada, até a rodagem que tinha. Aqui, em 

comparação, aqui tem o pedaço ai em baixo, lavoura, aí a estrada passava no 

meio de lá, do quarto da menina, de cá meu, e esse um que tá comigo, 

trabalhava do outro lado, era assim. Aí destruiu. Depois, comprador lá é de 

montão meu filho foi lá e vendeu, mas a gente comeu o dinheiro acabou logo. 

Que eu tenho muita saudade e falta do meu terreninho, eu tenho... Eu passo 



  

vontade de comer tanta coisa! Um mamão desse aí? Em Conquista ia passear 

na casa de um amigo, passava as horas, às vezes alguém falava, “Oh, dona 

Sílvia cadê o mamão?” E eu falava: “Tá aqui!” Mais gostoso que esse 

(apontando para o mamão que está na cozinha), esse aí é o mamão goiaba né, 

tinha desse aí e daquele amarelinho. Às vezes eu falo assim: “O diacho! Ah! Se 

a vida voltasse de novo” (risos). 

Entrevistadora: Se voltasse? 

D. Silvia: Ah! Volta não! Voltar pro céu... 

Entrevistadora: A senhora disse voltar pro céu? 

D. Sílvia: Eu tô dizendo voltar pra onde meu Pai? Tem que voltar é pro céu! 

Entrevistadora: O que quer dizer com isso? 

D. Sílvia: Quando Deus quiser. (risos) Mas a vida voltar? Ah! Não pode não... 

Estou conversando besteira, né? 

Entrevistadora: D. Sílvia, a senhora foi na escola? 

D. Sílvia: Não. Não sei ler nem assinar o nome Eu fui criada num deserto... 

Leitura, professor assim particular não tinha. Fui criada no interior, só 

trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando com meu pai... Aí eu me 

casei, fiquei no mesmo, só trabalhar e com isso eu fiquei. 

Entrevistadora: E a senhora é viúva? 

D. Sílvia: Ficou uns tempo... Meu marido ficou paralítico, e aí eu trabalhava de 

seis a seis horas na casa do motor, fazia farinha de mandioca. Abriu uma ala de 

cartilha para adultos e as meninas falavam, a professora chamava Maria Celeste 

e ela falava: “O dona Sílvia vai ficar pra trás!” E eu falei: “Só não quero ficar pra 

trás de Deus e Jesus e da mãe de Deus. De mais... Eu não posso, se eu não 

trabalhar vou comer o quê? Eu vou estudar e quando eu saí do estudo eu vou 

pedir pra as casas? Não posso”.E por isso... Acabou o tempo. 

Entrevistadora: E a senhora é viuva?  

D. Sílvia: Acabou o tempo. 

Entrevistadora: A senhora é viuva? 

D. Sílvia: Sou. 

Entrevistadora: A senhora considera que alguma coisa é importante 

recomendar no cuidado com as pessoas? 



  

D. Sílvia: De cuidar das pessoas da saúde das pessoas, só é cuidar mesmo com 

amor e carinho de quem está doente, né? E mais fazer um chá, de qualquer uma 

erva, para dar para aquelas pessoas e cuidado médico. O médico ficava mais 

ausente, mas a coisa melhorou mais. Fica mais perto agora levar no médico e 

trazer. Tenho o que contar viu? 

Entrevistadora: E o chá, a senhora conhece algumas ervas, que ervas a 

senhora conhece? 

D. Sílvia: O chá que nós conhece que nós faz o chá, é erva doce, erva cidreira, 

pitanga, que mais? Manjericão, esse que é o chá. Manjericão acho que todo 

mundo conhece. Então a gente faz o chá, se quiser faz uma batida, uma 

gemada. Cozinha o manjericão e bate coloca canela, nós fala chocolate, né? 

Chocolate! Aquilo tira a sujeira do peito, melhora a tosse.  

Entrevistadora: A senhora ainda faz o chá assim? Esse tipo de chá que a 

senhora conhece, a senhora faz ainda hoje em dia?  

D. Sílvia: Não faço mais não porque a erva tá difícil, muito difícil. Às vezes 

quando dá para eu sair assim com uma sacola de toalha vendendo e eu vejo um 

pé de coisa de fazer chá, eu peço umas folhinha. Tem gente que me dá e tem 

gente que nega dar um chá. Daquele lá, da avenida grande pra lá, eu olhava 

aquele monte de pé de coisa... Quando foi um dia eu falei assim, eu vou passar 

aqui, aqui eu atravessei a rua, subi no barranco e chegou a polícia na moto. Aí 

vinha dois carro ele falou assim: “- Para os carros”. Os motoristas pararam os 

caminhão, era caminhão mesmo parou os caminhão pra me revistar, aí eu: “– 

Obrigada! Aí fui, andei um pouco, parei numa casa e disse: ” – Oi bom dia!”“– 

Bom dia!” “– Cadê a dona da casa?” “– A dona não tá!.” “– Eu tô vendendo 

toalha, olha aqui, deixa aí para quando ela chegar ela ver”. Ele falou: “– Não, eu 

não quero não!” Com o pezão de erva-cidreira ali no canto. Eu falei, “– Então me 

dá uma folha de erva cidreira pra eu fazer uma chá!” E ele: “– Ah! Não, porque 

não pode tirar “. Eu disse:” – Ah! Tomara que vocês nunca pode tirar...”(risos) Ele 

falou: “– Oh Dona não roga praga não”. Eu falei: “– Não é praga, você não pode 

tirar uma folhinha pra me dar.” Aí eu desci um pouco tinha a casa de uma outra 

senhora, eu falei pro rapaz:” “– O meu filho me dá um copo de água”. Ele falou: 

“– O fulano, tem uma senhora querendo um copo de água, aí saiu uma mulher.”– 



  

Mis eu ria que não agüentava de tanto dar risada, que o homem falou que eu 

tava rogando praga. Eu só falei... Para ele dar uma folhas, né? 

Entrevistadora: E a senhora tem religião? 

D. Sílvia: Não, só quando eu posso eu vou na Igreja Católica, quando eu posso. 

Entrevistadora: Quando a senhora tem condições de ir? 

D. Sílvia: Eu sinto muita canseira na minha perna, muita canseira... Outro dia, já 

tem mais de um mês, tava me dando um choque, no joelho, aqui pra baixo, como 

chama? Depois no outro dia eu amanheci com a perna quebrada, doendo, qual 

era aquele remédio que eu tomava... Dor nesse braço, agora mesmo eu coloquei 

compressa... Tinha uns panos de molho e aí eu botei compressa. Essa unha 

aqui...Isso dói que é uma beleza... 

Entrevistadora: E a senhora falou que usa o hospital aqui, o Centro de Saúde, o 

Postinho né. Tem algum outro lugar que a senhora procura? Algum outro 

hospital? Algum outro Postinho quando a senhora está precisando? 

D. Sílvia: Aqui logo aqui... O Rio Pequeno, tem o Postinho aí que eu sempre vou 

lá para medir a pressão para ver como é que tá. As meninas atendem com um 

gosto danado como aparece ali naquela televisão. Eu chego no canto e digo: “–

Oi menino, cadê as moças daqui?” “– Tão por aí, o que a senhora deseja?” – 

Quero medir essa pressão aqui pra ver como é que tá!” E ele: “– Pera aí que ela 

vem” Daqui a pouco ela chega, mede a pressão tá tudo normal. E das Clínicas, 

não sei nem quanto tempo faz que eu fui lá, levou quase um mês para pedir um 

exame, porque nasceu dois pêlos, quatro pêlos dentro do olho. Então, desde o 

Norte que eu tinha esses pêlos. O Posto, aqui... Primeiro não tinha um posto 

aqui o São Luiz aqui? Eu fui no São Luiz, não descobriu o que era, aí eu fui em 

outro Posto lá no Anhagabaú eu fui, fui no outro Posto lá que eu nem falo o 

nome dele, eu fui, ninguém descobria, tinha dia que parecia uma areia no meu 

olho, outra hora parecia uma bola de algodão dentro do meu olho, só via 

derramando água, derramando água... Aí quando foi um dia eu fui no Posto de... 

aí meu Deus, fui no posto ali, no nosso, pra lá, aí chegou um médico experiente 

e eu disse: “Eu quero um exame de vista” E ele mandou eu sentar, botou o 

aparelho, e falou assim: “Dona Célia, tem quatro pêlos dentro do seu olho, e eu 

não vou arrancar porque se eu arrancar eu não estou vendo o que estou 



  

arrancando... Você tem que fazer uma limpeza” E me passou para as Clínicas, aí 

eu  fui para as Clínicas e aí as meninas marcou um exame e levou quase um 

mês para marcar esse exame por telefone, aí eu fui, ela arrancou os quatro pêlos 

de meu olho... Marcou aí eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. 

Entrevistadora: Foi hospital das Clínicas só para fazer esse exame?  

Entrevistadora: Fui fazer o exame e tornei dar o resultado de bem ou de mal, 

ela falou que o aparelho tava com probleminha e deu um choque muito forte no 

meu olho, aí tirou outra energia para acabar de arrancar né! Mas eu fiquei feliz. 

Então eu fiquei feliz e foi só dar o resultado pra moça. 

D. Sílvia: Com quantos anos a senhora está agora? Com que idade? 

Entrevistadora: Agora vou completar setenta e oito. 

D. Sílvia: Setenta e oito... A senhora acha que tem boa Saúde? 

Entrevistadora: Eu acho... Eu não acho que eu não tenho boa saúde, não. 

Porque se não fosse esses problemas de pressão e essa dor no braço, que há 

muitos anos que ela atormenta meu braço... Outra coisa não... Eu ando assim, 

quando eu não tô assim com canseira nas pernas, eu ando para todos os cantos 

o povo fica bobo. Tem gente que balança a cabeça assim, outro dia um senhor 

falou assim: “–Mas é verdade... Quantos anos a senhora tem?” E eu falei assim: 

“– Eu perdi já idade, eu não conto mais não”. Ele ri u: “– A senhora trabalhando, 

tem tanto vagabundo que não trabalha!” –0Eu falei: “Problema deles Eu não 

quero saber da vida deles, não... Só da minha”. 

Entrevistadora: A senhora é aposentada?  

D. Sílvia: Eu não fui aposentada aqui, foi em Vitória da Conquista. Eu sou 

aposentada pelo FUNRURAL. Naquele tempo eu ganhava, primeiro ganho no 

cartão, era 70 cruzeiros, naquele tempo era cruzeiro, aí quando eu mudei pra 

aqui passou para cem, aí passou para duzentos. Quando eu morava no bairro 02 

passou para cento e dez, É pouco, mas o pouco com Deus é muito, não é 

mesmo? Aí a minha nora falou assim: “- Muito pouco! Dez reais de aumento já 

resolve?” Esses dez reais pra mim já é para o gás, naquela época o bojão de 

gás era cinco. Já dá para o gás, já dá para o açúcar, para qualquer coisa, melhor 

do que nada.  



  

Entrevistadora: Além da aposentadoria a senhora ainda faz trabalho em casa. 

Esse trabalho a senhora também vende... 

D. Sílvia: Esse trabalho meu... Eu lavei roupa muito tempo lá. 

Entrevistadora: Lá onde? 

D. Sílvia: No Bairro 02 até ela me roubou R$100,00 (cem reais) e não me pagou 

e eu não disse nada pra ela porque ela é feiticeira, macumbeira né, então, eu 

deixei pela ela comer no caminho do céu, quando ela for. Aí quando eu vim pra 

aqui, vejo o povo novo não arranja trabalho o que dirá eu? Eu ainda procurei... 

Passei pelo primeiro Posto que tem subindo aqui. Eu achei uma roupa para lavar 

para eu ganhar um dinheiro, o moço queria que eu fosse lavar lá, eu falei não, eu 

levo pra casa e ele falou: “- Não a senhora tem que ir lá pra casa e não leva a 

menina”.Aí eu falei: “– Pior. Então você caça outra que vai lavar roupa lá sozinha 

que eu não vou lá, mas não vou lá. Sei lá o que cê sozinho comigo lá rapaz, não 

vou mesmo! ” E não fui, perdi.  Daí eu astuciei, falei: “Ah! Agora eu vou pintar 

pano pra ver o que é que dá!” Antes de ontem mesmo eu saí e vendi dez panos, 

vendi dez panos. Desses dez panos eu fiz R$27,00 (vinte e sete reais).  

Entrevistadora: É pano de prato que a senhora faz?  

D. Sílvia: É pano de prato, mas eu faço assim uma bainha... 

Entrevistadora: A senhora desenha isso aí e faz? 

D. Sílvia: Eu compro saco liso. Tem quatro lojas de saco aqui na Avenida Rio 

Pequeno, mas não tem saco não, tem essas teinhas. Mas onte-ontem eu achei 

muita sorte porque eu achei um homem estranho, tava mandando reformar a 

casa para o filho, pra cima da Igreja São Patrício, aí ele comprou. Eu cheguei na 

casa e a casa era pegada na outra. Ele tava reformando para o filho morar, aí ele 

chegou e falou: “– Eu também quero pano”. Eu falei: “–Tá aqui a vontade...” Só 

que só tinha dez prontos. 

Entrevistadora: A senhora apronta e sai para vender? E encomenda a senhora 

faz?  

D. Sílvia: Só se encomendar eu faço e levo, mas se não encomendar eu boto na 

pasta... Aí ele comprou... “Mas eu só pago R$ 2,00 porque eu vou revender” Aí 

contou os panos. Quando o saco é grande eu tiro esse tanto... (mostrando o 

tabelo para a entrevistadora).  



  

Entrevistadora: É pintura né dona Sílvia? 

D. Sílvia: É tinta. Na largura eu tiro esse tanto, aqui eu formo aqui a figura... 

Vendo e chego a tirar R$ 50,00 reais, vendo até R$ 50,00 e quando eu encontro 

quem me ajuda que nem antes de ontem... Primeiro a mulher comprou um, 

depois a mãe da mulherzinha chegou e comprou dois, tudo numa casa só, aí eu 

dei um pra uma, um pra outra. Aí ela chegou e disse: “– Ainda tem mais... Isso é 

garantido?” E eu falei: “– É garantido igual do japonês (referindo-se à garantia da 

tecnologia japonesa que fabrica TV). Foi bom demais! “– Pode levar na “k-boa” aí 

três dias, quarando na k-boa que não sai a tinta, não sai!” Aí eu voltei pra traz. Aí 

eu comprei uma cartela de ovos, duas caixas de leite, uma cartela de ovos, duas 

caixas de leite, o que mais que eu comprei? Vendi direitinho. Dei cinco ao garoto 

para comprar o cigarro. Dei a minha negona aí, que ela ganha lá do pai 

também... 

Recebo ajuda do pai dela... O meu filho que trabalha, esse aí tá parado, mas o 

outro que trabalha, ele me dá a despesa de tudo, ele faz a compra de quarenta 

em quarenta dias ele faz a compra, só não compra carne e mais o meu salário é 

de R$ 200,00, eu tiro R$ 100,00 e dou pra eles comprar carne, ele também não é 

mangaba que bate na folha e já sai leite, né? Uma coisinha daqui, uma coisinha 

acolá, quando é no fim do mês eu fico lesona que nem gata com fome, to mesmo 

com fome... Aí eu me viro, procuro vender os panos até o dia da outra feira...  

D. Sílvia: Essa casa aqui é sua? 

Entrevistadora: É, foi meu filho que me deu. Graças a Deus eu não pago 

aluguel. 

Se fosse pagar aluguel eu já tava lá em baixo da ponte, qualquer lugar que eu 

achasse, uma ponte. Nós não paga aluguel, vem deita sossegado, levanta nós 

três, só pensando se vai achar um ganho pra amanhã. Se não acha que nem o 

menino, a gente sai para procurar. Então a gente fica a vontade. 

Entrevistadora: A senhora acha que tem alguma coisa que atrapalha a sua 

saúde? Que prejudica a senhora? 

D. Sílvia: Não, eu não acho nada disso, porque a gente já viveu muito né! Eu já 

tô passando da idade... 

Entrevistadora: Da idade de que? 



  

D. Sílvia: De nascimento, que nasceu tá passando a idade. A gente faz muita 

arte, a gente já trabalhou muito, os nervos ficam cansados, a carne também fica 

um pouco cansada. É que fica idosa mesmo, aquilo a gente vai encolhendo 

como faz com o que a gente plantou. Acho que é assim. 

Entrevistadora: E a senhora, tem algum plano para daqui para frente? 

D. Sílvia: Era bom poder reformar essa casa... Trocar por laje...Quando chove 

essa chuva de gelo... Dá um barulho danado na telha de zinco... 

Entrevistadora: E entra água em sua casa? 

D. Sílvia: Entra não...Mas fica tudo molhado nas paredes é ruim...  

Entrevistadora: O que a senhora acha que ajuda a sua saúde melhorar? 

D. Sílvia: O que eu acho? 

Entrevistadora: É. 

D. Sílvia: Independente de Cristo que é nosso Pai, os remédios. 

Entrevistadora: Os remédios. 

D. Sílvia: Os remédios. 

Entrevistadora: E o quê mais? 

D. Sílvia: Porque se não fosse os remédios nós virava um “bolo”, muita dor, né?  

Entrevistadora: Eu estou perguntando isso porque a senhora falou: “Eu tenho 

quase, 78 anos, né?”. E a gente conversa com muita gente e a gente vê gente 

com a sua idade, mas que já está com outro tipo de problema, no seu caso a 

senhora falou que ainda trabalha, consegue sair vender as suas coisas... 

D. Sílvia: Eu consigo sair, eu saio muito bem. Se eu fico enfadada que as pernas 

tá doendo, eu sento, eu descanso. Eu passo na casa daquela mulher eu... Eu 

tava até falando pra minha filha, eu achei uma mulher ontem que por gosto dela 

eu tava lá até hoje conversando mais ela. Pediu pra mim voltar a vontade, 

sempre, eu acho. Então, foi isso. 

Entrevistadora: Foi a mulher que a senhora vendeu um paninho? 

D. Sílvia: Foi. 

Entrevistadora: Gostou da prosa. 

D. Sílvia: Foi...Nossa mãe! 

Entrevistadora: E a senhora gosta de prosa? 



  

D. Sílvia: Eu gosto, eu gosto... Porque tem gente muito estúpida com a gente, 

tem gente muito estúpida. Pensa que a gente sai na rua vendendo alguma coisa 

por que é o bom, não é não, é por que tem precisão. Porque se não fosse essa 

ajuda, desses panos que eu vendo, essas toalhas, pra ajudar meu filho, por que 

não dá pra ficar: “Eu quero cinco, me dá dez, eu preciso de dois...” Basta a 

compra, né. Basta a compra! E ele tem muito gasto também, com essa 

lanchonete ele gasta um pouco, conta de telefone, de 40 em 40 dias conta no 

cartão. Compra no cartão, no shopping. Aí fico pensando: Por que é filho  tem 

que minar toda hora? Não. Tem gente que fala assim: “– Tia, tá na hora da 

senhora descansar, tá bom da senhora descansar ”Aí eu falo assim: “– Ah! Um 

dia eu descanso. Quando eu não agüentar mais.” 

Entrevistadora: Quem falou isso pra senhora? 

D. Sílvia: A vizinha aí do lado. Se eu tivesse poder, dinheiro no banco, uma 

carteira cheia de dinheiro, aí eu descansava. De noite, ou bem cedo, vou 

enfiando a agulha ou o pincel e vou me divertindo na televisão quando passa 

aquilo que eu gosto. E agora o que tá me prejudicando é a alergia. Tem tempo 

que eu tô com ela. Eu levanto a noite passo creme, agora eu passei creme, 

passo creme. A noite ataca com esse calorão de noite, eu visto uma camiseta 

bem fina que camisola não sei nem o preço mais... Não dá para comprar... Aí eu 

ponho o álcool perfumado de eucalipto. Eu passei até aqui na cabeça... Agora o 

que tá me prejudicando é a alergia. Não sei mais o que fazer. 

Entrevistadora: A senhora convive com crianças? A senhora gosta de conviver 

com criança? 

D. Sílvia: Eu já labutei com muitas crianças, com os meus e depois, a criança 

diverte a gente. Que a criança dá o que fazer dentro de casa! Se a gente tá 

querendo dormir não, criança sai bagunçando ali: “– Oh menino vamos parar aí, 

pára!”. As vezes mexe em qualquer coisa: “– Não mexe nessa fulô que essa fulô 

cai e quebra”... Não mexe no jarro, não, que machuca no chão.” Tão divertindo, 

né? Somente de quinze em quinze dias duas vezes por mês dia de quinta que 

eles vêm... São os filhos de uma amiga. Eles têm a sacolinha de brinquedos 

deles, é só chegar. O mais pequenininho, vai chegando, deita a barriguinha no 

chão, para meter a mão lá debaixo e pegar alguma coisa. Eu digo: “Pode puxar” 



  

(risos). Eu acho muito bom, eu me divirto muito com eles. Eu gosto muito de 

estar com criança... Agora se chorar também, eu ralho também. A minha 

paciência esgota, a gente esgota. As vezes a gente tá cuidando, cuidando e a 

criança tá chorando e não tá doentinha não, mas se não tá doentinha vou ralhar: 

“Vamos com jeito! Porque chorar sem precisão não dá.” Eu adoro. 

Entrevistadora: E a senhora já cuidou de outras pessoas que não fosse 

criança? De alguém que precisou? De alguém da família? Alguém que precisou 

do seu cuidado, a senhora já cuidou? 

D. Sílvia: Não minha fia. Eu quando era mais nova ajudei criar uma menina. A 

minha menina que morreu ... Era novinha tinha seis meses... Então eu criei uma 

garota de três anos, cuidei da garota um ano. Quanto tava com um ano, a avó 

chegou e tomou de mim e eu senti tanta falta da garota! Depois que a garota foi 

embora, eu peguei outro menininho com o nome de Antônio, esse era primo 

meu. Minha tia me deu, eu tomei o menino. Dei casa, roupinha nova, dei 

chinelinho novo, dei bonezinho, dei tudo. Quando tava com 06 meses os pais 

resolveram mudar para uma terra com nome Cajuína fica de Conquista para lá...  

Eu não sei nem o lugar, aí levaram meu menino, foi embora e eu senti tanta falta, 

a gente cuidava como um filho, né? Aí esse garotinho tava numa mata, numa 

roça. Estavam decepando madeira e pediram ao garotinho para levar água a 

madeira caiu e matou o garoto. Que dó, né? Eu senti tanto! Não vi mais aquela 

gente... A gente criou a família todinha em casa, vai espalhando, vai mudando, 

pensa que não... Aqui eu só tenho meus filhos, ainda bem que os meus filhos 

moram comigo, dois aqui, outro ali.  

Entrevistadora: Fora sair com as toalhinhas, a senhora freqüenta algum lugar, 

tem alguma atividade fora de casa? Aqui no bairro? 

D. Sílvia: Não, não. O meu trabalho é só dentro de casa, fazer comida, lavar 

roupa, passar roupa, fazer isto aí, né? Não tenho quem faça por mim! 

Entrevistadora: E aonde que a senhora aprendeu a cuidar da sua saúde? 

D. Sílvia: Ué?. Eu aprendi aqui mesmo, foi aqui mesmo. No posto São Remo (se 

refere ao CSE Butantã). As moças recomendaram pra mim não comer sal, não 

tomar muito café, tomar os remédios tudo direitinho, nas horas certas. Aprendi foi 

lá. Porque a gente só aprende uma coisa ou se vê fazendo ou se vê ensinando 



  

pra gente né! Que nem lá as moças do São Remo me ensinaram isso tudo: pra 

não comer sal, pra não tomar muito café, eu já não gosto muito de café mesmo, 

é isso aí!  

Entrevistadora: E essas toalhas que a senhora faz, a senhora aprendeu a fazer 

vendo alguém fazer?  

D. Sílvia: A toalha? Não aprendi. Peguei lá os panos e falei: “- Bom vamos por 

aqui!” Cortando, criando, fazendo aquele outro...  

Entrevistadora: Pela sua cabeça mesmo?  

D. Sílvia: Por eu! 

Entrevistadora: Viu alguém fazendo? Porque a senhora disse: “- A gente 

aprende quando alguém ensina ou quando a gente vê fazer” 

D. Sílvia: Esse aí, não! Fui eu. Minha mãe era rendeira, fazia renda com bilros, 

mas eu nunca gostei de renda. Aprendi a bordar com minha mãe que ela 

bordava também, né? Mas agora minha vista não ta boa então eu pinto... Veja 

essas revistas de bordados, tenho muitas... Se eu pudesse, eu fazia esse aqui. 

Entrevistadora: Mas a saúde teve que aprender... (risos)? 

D. Sílvia: A saúde é quase aprendida... Porque se no caso, que nem eu nunca 

senti a pressão alta né, aí comecei sentir, ela me ensinou, foi a moça do Posto 

que ensinou como que eu cuidasse dela e eu como eu aprendi com elas cuidar, 

então eu sou feliz por isso. 

Entrevistadora: E o chá? 

D. Sílvia: Aprendi também. 

Entrevistadora: Aprendeu aí no Posto? 

D. Sílvia: Não. Fazer chá foi com nós mesmo. 

Entrevistadora: Aonde a senhora aprendeu sobre o chá? 

D. Sílvia : Foi na Bahia. Conversando com as baianas. 

Entrevistadora: Ah! 

D. Sílvia: Que elas plantam aquelas ervas de chá, então como cuidar de chá, ou 

capim da lapa, ou manjericão, ou manjericão, tem mais... Mas não lembro agora. 

Entrevistadora: Na sua opinião o que é envelhecer? 

D. Sílvia: Envelhecer? 

Entrevistadora: É, ficar velho... 



  

D. Sílvia: Sabe que eu não tô tendo idéia de explicar isso aí – envelhecer. No 

meu pensar, eu acho que é a idade, quando a idade vai chegando, vai 

envelhecendo. 

Entrevistadora: E para envelhecer bem, para ir passando o tempo e envelhecer 

bem?  

D. Sílvia: Aí... Eu acho... Eu não sei explicar. Para mim é quando a idade vai 

chegando. Pra mim é quando a idade vai chegando, chegando... Que nem, 

vamos supor comigo, eu já cheguei e ainda vou pra frente.  

Entrevistadora: Entendi, a pessoa tá levando a vida, tá se sentindo bem... 

D. Sílvia: Levando a vida como Deus quer.  

Entrevistadora: Quando a senhora morava com os seus pais, a senhora se 

dava bem com essas pessoas? 

D. Sílvia: Graças a Deus, meus pais eram quase santo, que santo não come 

nem bebem, eles comiam muito, bebiam café, leite. Fazia tudo que tinha que 

fazer mais eram assim dois amor de pai e mãe. E naquilo nós criamos tudo, eu 

criei cinco irmãos e eu sete irmão e eu sendo a mais velha, 3 homens e 3 

mulheres. Aqui na Lagoa Rica tem um, o meu irmão caçula, desapareceu por lá 

que eu nunca mais vi meu irmão e eu... Você já vai? (falando para a neta) Tchau. 

Elas trabalham, ela e Nilda, elas duas, mais meu filho. 

Entrevistadora: E a senhora o que mais gostaria de falar? A gente tá falando 

uma série de coisas, o que mais gostaria de falar a vontade... O que vier... 

D. Sílvia: Aí meu amor, eu tô quase encerrando porque não tem mais o que 

falar. Só quero paz, saúde, felicidade para você que veio encontrar a mim e pra 

mim até o dia que nosso pai nos chamar. Isso é o que a gente espera né! 

Entrevistadora: E aí assim, eu tô te falando da entrevista como a senhora falou 

agora há pouco: “- Eu tô aqui trabalhando bastante.” É um trabalho mesmo esta 

entrevista, né?  

D. Sílvia: Claro! 

Entrevistadora: Porque a gente faz um esforço, né? 

D. Sílvia: Eu falei assim: “– Oh! Nina e se não deu pra eu ir!” E ela disse assim: 

“– Não tem problema, não tem problema se a senhora não for. ”Porque não é 

todo dia assim que eu tô assim boa para sair né! Nesse trabalho aí que eu faço 



  

vendendo pano, não é todo dia que eu saio. Às vezes tá chovendo, as vezes o 

sol tá quente demais, outras vezes assim, eu sinto aquele cansaço nas pernas e 

não dá pra sair e eu não saio. E não interrompe nada não... Foi muito bom... E: 

“A mulher não vem”. Eu não pensava que você vinha, eu pensava que eu tinha 

que ir era lá. Eu falei: “– Se ela vim e não der um dia que... e der um dia que eu 

fico com os meninos” Quinta-feira, quinta feira que vem já é dia. Por que quando 

é a semana, ela manda dizer que a garota foi lá e dia 08 é dia de eu receber. Eu 

ganho R$ 40,00 por mês, isso é uma ajuda ou não é? Para atender duas 

crianças por dia para ganhar R$40,00. Outro dia o meu ferro caiu no chão e 

quebrou, quebrou em baixo, aí com os meus 40 eu comprei um ferro. A semana 

passada, ela trouxe, completou um mês, ela trouxe meus 40, esses 40 eu paguei 

o que devia, né? 

Entrevistadora: E de onde vem tanta força, tanta vontade assim? 

D. Sílvia: (risos) Vem que Deus nos abençoa, ele vê que tem precisão, aquela 

força chega. 

Entrevistadora: A senhora se dá bem com os seus filhos, com sua família? 

D. Sílvia: Eu dô, meus filhos nunca brigou, nunca xingou. Na minha casa criou 

um com 19 anos, um com 18 anos, um com 19 anos, casou todos dois, esse não 

deu certo não. Porque... Ela era muito desesperada, se você precisa, fia, de 

alguma coisa na sua casa e você não tem dinheiro para comprar, você vai brigar 

com o seu marido querendo, porque querendo que ele compre aquilo? Sendo 

que ele não tem aquele total para comprar aquele objeto? E minha nora queria... 

Entrevistadora: Então a senhora está sempre se descolando. Olha as crianças, 

recebe aquele dinheiro. Tá aqui na casa a sua menina fazendo companhia, tem 

o rapaz que está sempre chegando... 

D. Sílvia: Não sei onde meu filho foi hoje, mas se ele tá caçando emprego, ele 

sai de bicicleta. Eu acho que ele deve estar aqui por perto. Tem um moço que é 

colega de trabalho dele na parte de pedreiro. Não sei para onde foi, mas daqui 

umas duas horas deve tá chegando.  

Entrevistadora: Não dá muita preocupação para a senhora não, né? 

D. Sílvia: Eu preocupo porque eu tenho medo, eu tenho muito medo. 

Principalmente a noite, eles sempre gostam de sair junto, sempre sai a noite 



  

brincando com os amigos...Nos bares. A gente fica muito preocupada. Tanto que 

saiu, passou da hora de chegar nem para a minha cama eu não vou. Eu fico 

encostada aqui, boto as pernas aqui. Quando chega pra mim, aquilo é uma 

saúde. “Chegou!” Só fico contente quando tá na cama ressonando. (risos). Mas 

meus filhos foram criados assim dentro de casa mais eu num sistema muito bom. 

Eles não brigam, eles não xingam ninguém, eles nunca bateu, todos os dois 

nunca apanhou. Esse aqui não tem muito amigo, porque ele é novato, tem um 

ano e pouco que ele chegou aqui, mas aquele acolá. Todo mundo conhece ele. 

Entrevistadora: E até agora a senhora falou muito de cuidado, de cuidado com 

os filhos. E a senhora também gosta que cuidem da senhora?  

D. Sílvia: Eu gosto. De eu gostar de meus filhos gostam de mim, também eles 

cuidam de mim também, eles cuidam de mim. Esse aqui que tá comigo ele 

chega assim: “– Mãe a senhora almoçou?” Eu digo “– Já.” “– E como é que a 

comida tá toda aqui?” Eu falei: “– Eu fiz tal coisa assim, assim, eu já comi, eu já 

almocei, pode almoçar sossegado”. E também é assim, chega dentro de casa, 

ele não aborrece, não sai...  

Entrevistadora: Porque a senhora falou do cuidado dos filhos, dos filhos com a 

senhora. Lá do postinho, a senhora falou, as meninas cuidam da senhora. A 

senhora falou assim das trabalhadeiras lá do postinho. 

D. Sílvia: As trabalhadeiras do postinho, porque agora tem uma coisa, eu 

esqueço o nome delas... Mas o seu eu não vou esquecer, porque eu lembro de 

anjo, eu lembro de anjo (risos). Mas de lá é bastante. Eu tó até pra esquecer 

meu nome... (risos). Elas chegam assim: “Oh dona Sílvia, que idade a senhora 

tem?” E eu digo assim: “Eu tô até pra esquecer o meu nome, quanto mais a 

idade” Elas riem. (risos). 

Entrevistadora: Quer dizer que essa coisa de se sentir cuidada também é bom 

né? A senhora... Não me pareceu, que a senhora está nervosa com a vida, 

preocupada com as coisas, a senhora parece que procura fazer as coisas. 

D. Sílvia: Eu não, eu não me preocupo eu reajo. Esse menino quando chegou 

procurando emprego, logo eu ele chegou ele tava de cabeça baixa. Eu falei: “Oh! 

Levanta a cabeça! Lá tem um dia de benção que Deus nos dá. Vai para o 

banheiro, toma banho, veste roupa, penteia o cabelo, levanta a cabeça! Ninguém 



  

baixa a cabeça por isso, não dá para baixar a cabeça” Eu cuido de todo mundo, 

eu zelo por todo mundo, só não gosto que ninguém desfaz de mim, eu não 

gosto. Aí desfez de mim... Sem necessidade daí eu não gosto. A hora que eu 

preciso descansar, eu descanso mais feliz. Quando chegar meu tempo, para 

Deus me dar licença, aí eu peço um bom descanso do sofrimento. Eu tenho 

tanto medo do sofrimento, aí eu tenho medo, lá no coração mesmo! Eu penso 

muito no sofrimento, porque o hospital é uma coisa que Deus deixou pra nós, 

mas eu tenho medo de hospital. Eu sempre falo para os meus filhos e para a 

minha nora: “- Vocês só me levam para internar quando vocês verem que eu tô 

vai, mas não vai, mas durante eu tiver falando, conversando, ou qualquer coisa, 

não me interna não!” Porque hospital é uma casa cheia de gente, cheia de 

doença e luz acesa de dia e de noite e o povo fala demais (risos) e eu só durmo 

um soninho se eu deitar na minha cama e apagar a luz, aí está tudo bom, aí eu 

durmo um sono gostoso. Se eu vir qualquer coisa... Meu filho, às vezes ele 

chega umas oito, dez da noite, dez da noite, liga a televisão, bem baixinho, 

apaga a luz e eu: “– Psiu, desliga isso aí e vamos dormir.” Ele nunca me 

respondeu, ele não me xinga, nunca me xingou. Agora todo mundo tá criado 

mesmo, ninguém nunca me xingou. Eu cuido de todo mundo, eu zelo por todo 

mundo. Eu não gosto de menino pirracento na porta. Tem outro que bate a porta 

e o portão. Bateu no meu portão eu mando eles jogar no portão deles, na Coréia, 

onde quiser... (risos) 

Entrevistadora: Quanto tempo faz que a senhora foi na Bahia dona Sílvia? 

D. Sílvia: Menina de Deus tem muito tempo. Com dezesseis anos que eu moro 

aqui eu fui uma vez. Tava com três anos que eu mudei pra qui, eu fui. Tem lá 

uns 13 anos. No mês de junho o meu filho disse que vai na Bahia, se eu tiver 

inteirinha ainda, eu acho que vou dar um passeio mais ele. Um lugar que eu 

gosto muito de ir é na Aparecida. Agora em abril ele vai na Aparecida. Todo anos 

nós ia, agora ele arrumou esse trabalhozinho aí pra... Não pode também deixar o 

ganha pão para ir, né? Pra mim no meio de abril ele vai, parece que é em abril 

que ele vai em Aparecida. 

Entrevistadora: Então o objetivo era assim, conversar sobre a senhora, a 

saúde, os cuidados e eu agradeço muito a sua participação. 



  

D. Sílvia: Aí tá aí minha filha! Pra mim tá tudo jóia, pra mim tá bom (risos).  

Entrevistadora: Todo dia a senhora está contente? 

D. Sílvia: Não, não porque o meu filho sai para procurar trabalho, minha filha 

toda hora tem alguma coisa pra fazer Esse ano a minha filha vai estudar lá, 

naquela escola, tá matriculada lá. 

Entrevistadora: No Alberto Torres? 

D. Sílvia: É... Agora ela tá lá. Aí eu não tenho com quem mais conversar, fico só 

agulha mais agulha, agulha mais agulha e vamos que vamos... 

Entrevistadora: A senhora quando fica sem conversar fica mais triste? É isso 

que a senhora quer dizer? 

D. Sílvia: Conversar mais quem? Só se conversar com os panos, mas tá ruim, tá 

ruim demais. 

Entrevistadora: Cada um sai para um lado... 

D. Sílvia: A moça daqui de frente quando não trabalhava... Ela agora sai pra 

trabalhar oito horas, ela chega no portão ela fala assim: “– Oh! dona Sílvia, já 

vou”, “– Deus abençoe!” Quando ela chega, ela vai entrando no portão assim: “– 

Já cheguei!” (risos). Ela trabalha na USP. Ela trabalha na limpeza né. Ela é boa, 

minha vizinha é uma beleza... 

Entrevistadora: Então a senhora tem amizade aqui. 

D. Sílvia: Tenho. Ninguém me perturba, também não perturbo ninguém, tudo 

bem. Aqui do lado tem essa familhona que é grande... Às vezes quando está 

muito calor eu sento na porta de casa e fico fazendo meus panos. Aí uma moça 

bota a cabeça na janela e fala: “ Oh Dona Sílvia, vai descansar. Já tem idade!” E 

eu: “To sentada aqui fazendo meu trabalho e não olhando a vida de ninguém” 

(risos). Ela fica calada. Eu não gosto que desfaz de mim... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Entrevista Sr Antônio (05/02/2003) 

 

Entrevistadora: Fale-me do senhor o que quiser... (pausa longa) O seu nome? 

Sr Antônio: Antônio Ribeiro da Silva. 

Entrevistadora: E o senhor quantos anos tem seu Antônio?  

Sr Antônio: Eu tenho oitenta e três. 

Entrevistadora: E o senhor vem da onde? 

Sr Antônio: Pernambuco. 

Entrevistadora: O senhor é de Pernambuco. De que cidade o senhor é? 

Sr Antônio: Timbaúba. 

Entrevistadora: Ah! O senhor é de Timbaúba. 

Sr Antônio: Morava num mato assim, no córrego, na roça... Agora, a cidade era 

Timbaúba. 

Entrevistadora: E o senhor está aqui em São Paulo há quanto tempo? 

Sr Antônio: Faz 08 anos que eu tô aqui. 

Entrevistadora: E aqui no Jardim São Remo, o senhor está a quanto tempo? 

Sr Antônio: Ta pruns sete anos pra oito... 

Entrevistadora: O senhor veio direto pra cá? É o primeiro lugar que o senhor 

mora? 

Sr Antônio: É o primeiro lugar é esse aqui. 

Entrevistadora: E o senhor é casado?  

Sr Antônio: Sou casado, no padre, no religioso, sou casado. 

Entrevistadora: E o senhor sabe ler e escrever? 

Sr Antônio: Não sei não (risos), nem assinar o nome, só boto o dedo assim no 

papel...Fui criado lá no meio do mato, no pé da serra. Quando eu era pequeno 

era guia de meu pai, que meu pai era cego. Bati esse mundo todo mais meu pai, 

quando eu cresci fiquei em casa tratando dos bichos, trabalhando na enxada. 

Quando fiquei rapaz me casei e meu serviço era enxada, era arrancar nó, era 

arrancar toco, correr atrás de gado. Nada diferente... Minha letra é essa 

(mostrando as mãos para a entrevistadora) (risos). Está bem aqui! 

Entrevistadora: A letra está na experiência das mãos, né? 



  

Sr Antônio: Tá aqui, graças a Deus, até hoje. Toda a vida que levei foi 

trabalhando. Agora só num tô melhor porque num tô trabalhando.  

Entrevistadora: Então, o senhor tem algum tipo de religião? 

Sr Antônio: Sempre tem, né? Eu vou na igreja de tempos em tempos e tem a 

minha lei, né? Que é a minha lei véia, né? 

Entrevistadora: É a Igreja Católica? 

Sr Antônio: É sim senhora. 

Entrevistadora: Não posso passar pra outra. 

Sr Antônio: Não pode passar pra outra, por que? 

Entrevistadora: É porque eu não posso, é a lei véia que Deus deixou no mundo 

e eu tô nela, viu? 

D. Maria Aparecida (mulher do Sr Antônio presente na entrevista): É isso 

mesmo! 

Sr Antônio: Hoje eu sou de uma, amanhã passa pra outra, eu tô nessa, nessa 

outra, tô nessa, nessa outra. Vou dizer, eu como carne, farinha e tomava umas 

bicadas quando bebia, vou dizer que sou santo? Só quando morrer. 

Entrevistadora: Quando morrer vai ser santo? 

Sr Antônio: Só quando morrer, que tiver lá naquele cantinho. 

Entrevistadora: E o senhor pensa na morte seu Antônio? 

Sr Antônio: Mais home, oxente, se não? De pensar nela e ela chega perto, vai 

atacando devagarinho e vai ficando... 

Entrevistadora: E vai ficando. 

Sr Antônio: É vai ficando... Até chegar o dia que ela vai querer levar. 

Entrevistadora: O senhor falou que não está melhor só porque não está 

trabalhando... 

Sr Antônio: É, quando o cabra tá trabalhando tá espairecendo o corpo. A gente 

parado assim no canto, adoece... A doença chega, fica no espinhaço... 

Entrevistadora: O senhor mora aqui nessa casa, com a sua família? 

Sr Antônio: Eu e minha mulher aqui. Mas os filhos vêm muito aqui... Todo dia 

tem parente aqui. Eu tenho 14 filhos. 

Entrevistadora: Tem 14 filhos? 

Sr Antônio: Fora o que morreu. Morreu sete. 



  

D. Maria Aparecida: Tive vinte e um!  

Entrevistadora: Teve vinte e um filhos, a senhora?  

Sr Antônio: Nunca foi no hospital. Tudo em casa no pé da serra! 

Entrevistadora: Nasceram todos em casa? 

Sr Antônio: Tudo em casa, no pé da serra. 

Entrevistadora: E quem fazia os partos? 

Sr Antônio: As parteiras de lá que apanhava os meninos... Vinham logo, tinha 

uns que nascia sozinhos... Era assim naquele tempo. 

Entrevistadora: E o senhor é aposentado? 

Sr Antônio: Do FUNRURAL. 

Entrevistadora: O senhor recebe aposentadoria todo mês e quanto é? 

Sr Antônio: Recebo o salário. Pra mim e pra mulher... 

Entrevistadora: Eu vi um comércio aqui na frente de sua casa, de quem é? 

Sr Antônio: A venda é do meu filho. 

Entrevistadora: O senhor às vezes trabalha nesse comércio aqui?  

Sr Antônio: Não, não trabalho em canto nenhum não. 

Entrevistadora: Agora me fala mais um pouco do senhor assim. Como o senhor 

é? O seu jeito? 

D. Maria Aparecida: Esse mesmo.  

Sr Antônio: O meu jeito é assim, esse mesmo. 

Entrevistadora: Como é assim esse mesmo? 

Sr Antônio: Eu não vivo na casa de ninguém, nem vivo com ninguém, o meu 

jeito é assim mesmo. Gosto de ficar em casa e de cuidar de meus passarinhos 

que eu trouxe do norte... Eles cantam e a gente fica alegre... 

Entrevistadora: O senhor gosta de gente? De conversar?  

Sr Antônio: Eu converso com tudo mundo, geral onde eu moro.  

Entrevistadora: Como é que está a sua vida hoje em dia? 

Sr Antônio: A minha vida hoje?  

D. Maria Aparecida: Deus é quem sabe! 

Sr Antônio: Deus é quem sabe, mais tô levando também. A mesma maneira de 

vida que levava antes. 



  

Entrevistadora: Como o senhor acha que tá sua vida? Deus é quem sabe, mas 

o senhor sabe um pouquinho dela? 

Sr Antônio: Como é que eu posso saber da minha vida? Quem sabe da minha 

vida é Jesus. 

Entrevistadora: Só Jesus? 

Sr Antônio: Só Jesus é que sabe da minha vida. 

Entrevistadora: O senhor planeja alguma coisa para o futuro? Para os próximos 

anos? 

Sr Antônio: Não já tive, agora não tenho mais não.  

Entrevistadora: Já não faz planos? 

Sr Antônio: Plano pra quê? Da onde eu morava eu vim pra aqui, lá não dava 

certo, a coisa foi só apertando, apertando, apertando. Os homens apertou as 

coisas de todo mundo e botou pra correr pra porta da rua. 

Entrevistadora: Os homens quem?  

Sr Antônio: É, os dono da terra. Eu não tinha terra e trabalhava ganhando 

comissão... Mas foi ficando pouco... Ninguém tem mais moradia lá onde eu 

ficava para trabalhar... Aí eu vim pontá os filhos 

Entrevistadora: O senhor tá junto dos filhos? 

Sr Antônio: Junto dos filho. 

Entrevistadora: Os filhos já estavam em São Paulo?  

Sr Antônio: Os filhos já estava em São Paulo. 

Entrevistadora: Quando o senhor chegou aqui era diferente? 

Sr Antônio: Era diferente porque ninguém tava acostumado, né? É que nem boi 

brabo quando entra no cercado, quando entra no cercado novo. (risos) 

Entrevistadora: O senhor estranhou que nem a boiada? 

Sr Antônio: Que nem a boiada, quando bota no cercado. No cercado novo a 

boiada num entra, os quatro cantos do mundo todinho pra poder fazer a manobra 

no meio do cercado? A gente fica procurando os cantos... 

Entrevistadora: E o que é tão diferente aqui seu Antônio?  

D. Maria Aparecida: Não tem diferença de nada! 

Sr Antônio: Não tem diferença de nada, é a mesma coisa de lá. 



  

Entrevistadora: Primeiro o senhor disse que quando chegou aqui, o senhor 

achou diferente, que nem boi dentro de um cercado... 

Sr Antônio: Que nem boi dentro de um cercado, é porque às vezes a senhora 

chega num canto, aí fica tudo... 

D. Maria Aparecida: Diferente! 

Sr Antônio: Diferente, arreparando pra um canto, arreparando pra outro, pra 

poder ir sentindo, se acostumando, né? Aí chega um conhecido e tal, faz 

amizade com um e outro, né? Aí, fica mais alegre, né? 

Entrevistadora: Quer dizer, o senhor não conhecia as pessoas.  

Sr Antônio: Só os filhos. 

Entrevistadora: Agora já conhece? 

Sr Antônio: Conheço um bocado por aqui: “- Bom dia! Boa tarde!” Passa por 

aqui, eu converso. Coisa rápida que num gosto de esticar assunto...  

Entrevistadora: E o senhor tem boa saúde. 

D. Maria Aparecida: Tem não! 

Sr Antônio: A saúde é pouca. 

Entrevistadora: O que acontece? 

D. Maria Aparecida: Sofre do coração, tem uma dor no estambo e nas costas... 

Entrevistadora: O quê mais seu Antônio, além do que ela fa lou, o quê mais? 

Sr Antônio: Não tem mais nada. 

Entrevistadora: É isso aí mesmo, o senhor acha que não tem boa saúde não? 

D. Maria Aparecida: Quem sofre do coração e tem esse queimor no estambo e 

no espinhaço? Que saúde? 

Entrevistadora: E o senhor acha que pode fazer o quê para melhorar a sua 

saúde? 

D. Maria Aparecida: Nada. Deus é quem dá. 

Sr Antônio: Deus é que dá. Eu vou no doutor, essa semana eu fui lá. Ele disse 

que tá tudo em ordem, o que eu vou fazer? Os remédios que ele me deu pro 

coração eu tô tomando, não deixo de tomar, eu tô tomando, né? 

Entrevistadora: O senhor acha que o senhor cuida então da sua saúde? 

Sr Antônio: Eu cuido da minha saúde, tomo muito chá de capim santo, muita 

água e todo dia eu bebo um bocado de pinga (risos) 



  

Entrevistadora: Onde o senhor aprendeu isso? Onde o senhor aprendeu que 

tomar um pouquinho de pinga ajuda? 

Sr Antônio: Não! É piula! 

Entrevistadora: Pílula! Eu entendi um pouquinho de pinga! 

Sr Antônio: Não... 

Entrevistadora: Onde o senhor aprendeu que essas pílulas ajudam? 

Sr Antônio: Quem me passou foi o doutor, não sei quem foi... 

Entrevistadora: Foi o doutor que disse ao senhor que era bom? 

Sr Antônio: É. 

Entrevistadora: Fora isso o senhor não faz nenhum outro cuidado não? 

Sr Antônio: Não, não. 

Entrevistadora: Além da pílula do médico? 

Sr Antônio: Não. 

Entrevistadora: E o chá? E a água? 

Sr Antônio: É por mim mesmo... A água pra limpar o corpo... O chá pra 

acalmar... Eu já tomava na roça...  

Entrevistadora: Vai cuidando da sua saúde. Agora o senhor falou que está indo 

aqui no hospital. 

Sr Antônio: No hospital. O médico falou que é pra voltar só lá pro São João... 

Entrevistadora: E vai no posto? 

Sr Antônio: Se precisar eu vou, né? 

Entrevistadora: Quando o senhor acha que precisa ir lá no Posto? Quando o 

senhor acha que precisa? Quando o senhor sente vontade de ir? Qual o motivo 

que faz o senhor ir? Lembra? 

Sr Antônio: Ah! Quando o doutor mandar eu tô lá! 

Entrevistadora: O doutor que mandou ir lá também? 

D. Maria Aparecida: Não. Foi atrás cuidar de uma dor...  

Entrevistadora: O senhor nunca chegou a dizer assim, “Hoje eu vou no posto 

pra ver se está tudo bem” 

Sr Antônio: Não, não. 

Entrevistadora: Sempre foi o médico que mandou o senhor ir? 



  

Sr Antônio: Quando eu fui aí (se refere ao HU), ele mandou eu pro posto lá (se 

refere ao CSE). Aí depois... 

Entrevistadora: E o senhor foi aí fazer o que no hospital? 

Sr Antônio: Fui ver um queimor que tinha nas costas, né? 

Entrevistadora: O senhor estava sentindo dor nas costas e foi até lá. E o senhor 

acha que o hospital tem ajudado o senhor se cuidar? 

Sr Antônio: Ajuda, ajuda, ajuda. O médico disse que foi causado pelo sol e me 

ajudou. 

Entrevistadora: De que jeito? 

D. Maria Aparecida: Remédio, né? 

Sr Antônio: Remédio.  

Entrevistadora: Que mais? Vamos ver se o seu Antônio lembra de alguma 

coisa, dona Maria Aparecida. 

Sr Antônio: Eu vou pegar remédio lá no Posto, né? 

Entrevistadora: Certo, foi o médico falou do posto pro senhor? 

Sr Antônio: Eles falaram pra mim.  

Entrevistadora: Ah! O hospital falou que existia o posto? O senhor não sabia 

que existia o posto? 

Sr Antônio: Eu já tinha ido lá uma vez. 

Entrevistadora: Antes do médico lá do hospital mandar o senhor ir? 

Sr Antônio: É. 

Entrevistadora: E quando foi que o senhor foi lá no posto? 

D. Maria Aparecida: Já faz tempo. 

Sr Antônio: Já faz mais de ano que eu fui. 

Entrevistadora: E o que foi que o senhor foi buscar lá? 

Sr Antônio: Eu fui fazer uma receita lá. 

Entrevistadora: Uma receita? 

Entrevistadora: E o quê que o senhor estava sentindo seu Antônio? 

Sr Antônio: Dor nas costas mesmo. 

Entrevistadora: Ah! O senhor foi primeiro no Posto e depois veio no hospital? 

Sr Antônio: Foi. 

Entrevistadora: Tudo pela dor nas costas? 



  

Sr Antônio: É. 

Entrevistadora: E melhorou? 

Sr Antônio: Coisa pouca... Vou levando. 

Entrevistadora: E o senhor cuida de alguma pessoa? Tem alguma outra pessoa 

que o senhor ajuda cuidar? 

D. Maria Aparecida: Tem não! 

Sr Antônio: Não. 

Entrevistadora: Quem cuida do senhor? Tem alguém que cuida do senhor? 

Sr Antônio: Os filhos. 

Entrevistadora: Os filhos ajudam, cuidam... E como é que eles cuidam do 

senhor? 

Sr Antônio: Quando eu tô doente, leva pra lá, leva pra cá... 

Entrevistadora: E leva pra onde? 

D. Maria Aparecida: Pro hospital, né? 

Entrevistadora: Quando eles cuidam, te acompanham pro hospital. E os 

remédios quem ajuda a tomar? 

Sr Antônio: O remédio eu compro. 

Entrevistadora: E para o senhor tomar todo dia, quem ajuda lembrar ao senhor? 

Sr Antônio: O médico explica e eu tomo... 

Entrevistadora: O senhor sabe dos remédios, o médico explica o senhor 

mesmo sabe. 

Sr Antônio: Sei, e as meninas vão mais eu. 

D. Maria Aparecida: O médico explica e ele toma... 

Entrevistadora: O médico explica o horário para tomar e o senhor toma. 

Sr Antônio: Um três vezes cedo e outro de noite e o outro mais de noite. 

Entrevistadora: O senhor tem alguma doença que o senhor fique tomando 

remédio sempre? 

Sr Antônio: Não, não. Só para a dor nas costas... 

Entrevistadora: E para o coração? 

Sr Antônio: Eu não como comida salgada, que o médico falou... A pressão é 

alta! Mas como de tudo. 



  

Entrevistadora: E quando o senhor era criança o senhor tinha uma família muito 

grande? 

Sr Antônio: Era sete irmãos comigo. 

Entrevistadora: O senhor se dava bem com todo mundo? 

Sr Antônio: Graças a Deus. 

Entrevistadora: Convivia bem? 

Sr Antônio: Nunca tive intrigado.  

Entrevistadora: O senhor falou que o seu pai era cego. 

Sr Antônio: Meu pai era cego. 

Entrevistadora: E ele nasceu cego? 

Sr Antônio: Não cegou com 16 anos de idade. 

Entrevistadora: E ele trabalhava? 

Sr Antônio: Não, pedia. 

Entrevistadora: Ah, o seu pai pedia e vocês trabalhavam? 

Sr Antônio: Eu trabalhava na roça para sustentar ele. Quando a gente era 

pequeno andava mais ele... Era guia dele. 

Entrevistadora: O senhor aprendeu muita coisa andando com ele assim? 

Conheceu muito tipo de gente? 

Sr Antônio: Vi muitas coisas bonitas no mundo andando mais meu pai. 

Entrevistadora: Quer falar um pouquinho pra eu ouvir? 

Sr Antônio: (risos) Eu vi muitas coisas bonitas no mundo e hoje em dia eu não 

vejo. 

Entrevistadora: O que o senhor via de tão bonito? 

Sr Antônio: O que eu via? 

Entrevistadora: É. 

Sr Antônio: Eu ia pra festa mais ele, chegava lá botava ele na calçada da igreja 

ele ficava lá e eu ia pra festa... Era cavalo marinho, pastoril, pau a pau... (risos) 

tudo isso. Roda de fogo, coisa bonita, mas hoje em dia não tem... Essas festas 

de rua né? Então o meu pai ficava lá pedindo e eu passeando pela festa. 

Chegava a hora da missa e aí ele ficava sentado, até a hora do major chegar. Aí 

o major botava a mão na cabeça de pai e falava: “– Ceguinho com quem tá 

falando”? E pai: “– É com major Belardino” Que ele conhecia pela fala, né? Aí, o 



  

padre chegava e pedia e ele cantava um bendito bem bonito e todo mundo que 

passava o padre mandava dar dinheiro pra ele. Todo mundo dava. E pra mim o 

major dava dez tões e dizia: “– Toma aí menino que é pra você não pedir o 

dinheiro do seu pai”. 

Entrevistadora: E ele rezava um bendito e o padre achava bonito e dava 

dinheiro. E ele cantava em outros lugares também?  

Sr Antônio: Ele cantava... Ele cantava na feira quando ele ia. Ele andava muito, 

meu pai andava muito. Eu junto mais ele fui pra tanto canto... Podia ser duas 

léguas, podia ser três... A pé, a gente ia. 

Entrevistadora: E você era os olhos que guiavam os olhos do pai? 

Sr Antônio: Ele que era os olhos da gente... Ele conseguia ganhar o dinheirinho 

dele, mesmo sendo cego, né? 

D. Maria Aparecida: É triste a pessoa ser cega, né? Mas ele não rejeitava nada, 

tudo que davam ele arrecebia! 

Entrevistadora: E criou os sete filhos. A sua mãe ficava em casa? 

Sr Antônio: Ficava em casa. 

Entrevistadora: E o senhor é o mais velho? 

Sr Antônio: Não o mais velho era outro. 

Entrevistadora: Com quantos anos o seu pai morreu? 

Sr Antônio: Meu pai morreu com cinqüenta e um anos. 

Entrevistadora: Novo né? 

Sr Antônio: Novo. 

Entrevistadora: Foi das vistas? 

Sr Antônio: Não, deu derrame. Eu já tinha me casado... Fiquei trabalhando... 

Entrevistadora: E atualmente o senhor convive com criança? Com gente mais 

nova, jovem? O senhor tem contato com criança? 

Sr Antônio: Eu gosto muito de criança. 

Entrevistadora: Por que seu Sr Antônio?  

Sr Antônio: Eu gosto. 

Entrevistadora: Porque o senhor gosta de criança? 

Sr Antônio: É porque o cabra que não gosta de criança não gosta de mais 

ninguém. 



  

Entrevistadora: O que elas tem de bom, as crianças? 

Sr Antônio: Fazer arte. (risos) 

Entrevistadora: Quando elas fazem arte o senhor fica contente seu Sr Antônio? 

D. Maria Aparecida: Quem não gosta de criança ofende a Deus... 

Entrevistadora: As artes que elas fazem, o senhor acha engraçado? 

Sr Antônio: (risos). Não acho não? E apois! Eu fico só olhando pra ver eles 

arengando, mas sem cacete, né? Eu falo: “Briga menino!” Só pra ver eles 

arengando e ficar rindo... 

Entrevistadora: São os meninos? 

D Maria do Carmo: É... 

Sr Antônio: É só pra ver... Aí eu digo: “Dana o cacete”! 

Entrevistadora: Eles trazem alegria pro senhor. 

D. Maria Aparecida: É traz. Eles brincam todo tempo e ele dá risada. 

Sr Antônio: Eu tenho um bocado de netos. 

Entrevistadora: Tem um bocado de netos, e quantos netos o senhor tem? 

Sr Antônio: Cinqüenta e quatro 

Entrevistadora: Tá danado...É muita gente, né? E o senhor ver todo mundo? 

Sr Antônio: Todo mundo. 

Entrevistadora: Mora tudo aqui pertinho? 

Sr Antônio: Mora um bocado aqui, outros no Rio, no norte lá na Paraíba, em 

muitos lugar... 

D. Maria Aparecida: Paraíba para Pernambuco eles mora. 

Entrevistadora: E o senhor seu Antônio sai muito de casa? 

Sr Antônio: Não saio nunca de casa não. 

Entrevistadora: Fica muito em casa? E o senhor viaja seu Antônio? 

Sr Antônio: Não faz muito tempo viajei. Agora nas festas (refere-se ao ano novo 

e natal). Fui de ônibus. O ônibus me levou e me trouxe (risos). 

Entrevistadora: Mas por aqui não sai não para passear? 

D. Maria Aparecida: Sai nada! 

Entrevistadora: Fica só em casa? 

Sr Antônio: Eu nunca gostei de andar pra canto nenhum. Meu serviço é de casa 

pro serviço, do serviço pra casa... No dia que não tivesse em casa me 



  

encontravam lá pra dentro do mato amarrando os cavalos, cortando capim, 

correndo atrás das vacas... Ah, eu gostava! Sinto saudades do norte... Morei em 

Itabaiana antes de mudar pra cá. A casa que eu ia era somente a casa de um 

véio, seu Zinho, daqui pra li, mas em canto mais nenhum e o resto podia ir na 

minha casa que me encontrava. 

D. Maria Aparecida: “Boa Ave Maria faz quem em sua casa está em paz!” 

Entrevistadora: Como diz o ditado, não é dona Maria Aparecida? Então parece 

o senhor nunca foi de sair muito, né? O senhor nem sai muito por aqui? 

Sr Antônio: Não, não. 

Entrevistadora: Mas o que aconteceu ontem quando eu falei com o senhor, 

depois que eu vim aqui perto entrevistar sua vizinha? Eu conversei com o senhor 

para marcar uma entrevista e o senhor disse: “– Amanhã eu vou passar o dia 

fora”, Marcamos para hoje e quando cheguei o senhor disse “– Acabei de 

chegar” 

Sr Antônio: Foi, acabei de chegar... 

Entrevistadora: Então... 

Sr Antônio: É porque o menino chegou e quer que eu vá pra CEASA mais ele, 

que ele vai comprar negócio de verdura pra venda, e eu vou mais ele, porque eu 

fico na perua e ele fica comprando. 

Sr Antônio: Aí ele disse: “– Fica aí que vou comprando” E eu digo : “A doutora 

deve ter chegado” 

Entrevistadora: Então o senhor sai às vezes para ajudar a ir na compra, da 

venda? 

D. Maria Aparecida: É, ele fica dentro do carro e o menino vai fazer a compra. 

Entrevistadora: Sempre fazendo companhia, né seu Antônio? 

Sr Antônio: Companhia porque num pode deixar a perua lá sozinha e ele 

comprando as coisas. Lugar de abrir o olho, nego vai e carrega tudo. A gente fica 

tocaiando. 

Entrevistadora: Porque o senhor fazia companhia a seu pai que ele não via, 

né? Agora o senhor faz companhia a seu filho pra ele comprar. Companhia, né? 

E o tempo passando... O que o senhor acha que é envelhecer, o que é ficar 

velho? 



  

Sr Antônio: Ficar velho? 

Entrevistadora: É. 

Sr Antônio: Que a idade chegou 

Entrevistadora: E o que acontece com a pessoa quando a idade chega? 

Sr Antônio: Nada. Tem de ir levando assim mesmo do jeito que Deus quer. 

Entrevistadora: Muda muita coisa na vida com a idade? O senhor achou que 

mudou muita coisa? 

Sr Antônio: Mudou porque no tempo que eu era mais moço era outra coisa e 

agora mais velho... Mais moço tinha disposição. 

Entrevistadora: Tinha mais força? 

Sr Antônio: É força, e agora a gente fica mais velho fica... Não pega o peso que 

pegava até hoje.  

Entrevistadora: O corpo tá ... 

Sr Antônio: O corpo já está cansado. 

Entrevistadora: Mas e a cabeça? 

Sr Antônio: A cabeça vai levando assim. Boa. 

Entrevistadora: É boa, né? 

Sr Antônio: Boa. Até aqui graças a Deus não dá pra falar nada não. 

Entrevistadora: O que o senhor acha que é ter saúde quando a pessoa está 

velha? Uma pessoa que tem idade e que está com saúde, o que é que ela 

deveria ter, o que é que o senhor acha que ela deveria ter? 

Sr Antônio: O corpo ser mais novo.  

Entrevistadora: O corpo ser mais novo. Mas se não puder ser mais novo? 

Sr Antônio: Não, tem jeito não. 

Entrevistadora: Não? O senhor não conheceu ninguém que estivesse bem 

velho, mas com saúde? 

Sr Antônio: Mas com saúde? Não.  

Entrevistadora: Não? O senhor acha que quando a pessoa fica velha ela 

sempre fica doente? 

Sr Antônio: Fica doente. Porque ela perde a força. Porque hoje em dia eu não 

vou dizer que eu vou pegar um saco de alguma coisa assim na cabeça, um saco 

de algodão pra levar pra cima... O corpo esmorece. Eu sei que eu posso levar 



  

até aqui, mas já pra levar pra cima... Quando era moço eu pegava saco de 

algodão, duas, dava duas viagens numa cidade com duas léguas ou mais de 

duas léguas. Sozinho carregava, e um outro camarada ajudava a descarregar 

saco de... Saco cheio de lixo, saco pra tudo. Com a idade, você sabe como que 

é, o corpo vai ficando mais mole, né? Vai ficando mais mole. Até a comida, até a 

comida quando eu como já é mais pouco. Num como quando é muito. Porque 

quando a comida é muita dá abuso...  

Entrevistadora: Não tem vontade de comer? Vai diminuindo a comida por que? 

Sr Antônio: Porque no tempo que eu comia dois pratos... Hoje em dia eu como 

um prato, não como nem um prato. 

Entrevistadora: Não tem vontade? 

Sr Antônio: Não tem vontade. A natureza já não dá pra comer. 

Entrevistadora: Agora me diga uma coisa...Qualquer coisa que o senhor queira 

dizer a mais do que a gente já falou. 

Sr Antônio: Num tem mais o que eu falar.  

Entrevistadora: Não tem mais? 

Sr Antônio: Não.  

Entrevistadora: Não quer falar nada sobre o que a gente conversou, sobre a 

sua vida... 

Sr Antônio: A vida está boa. 

Entrevistadora: A idade... 

Sr Antônio: A idade. Eu já estou cansado, né? 

Entrevistadora: Se o senhor fosse dar um conselho pra uma pessoa, que está 

começando a envelhecer. Se o senhor fosse dar um conselho pra ele envelhecer 

melhor, envelhecer em paz, o que o senhor diria pra essa pessoa? 

Sr Antônio: Hoje em dia dona? Num pode dar nenhum conselho por causa 

quando um cabra vem pra dar um conselho, o cabra acha ruim porque a gente 

está dando aquele conselho.  

Entrevistadora: E se eu pedir pro senhor, por exemplo “Seu Antônio, eu estou 

ficando velha agora, vou chegar a uma idade mais velha como o senhor, eu 

estou vendo que o senhor está com a memória boa, com a cabeça boa”, o que 



  

quê o senhor pode me dizer pra que eu chegue na minha idade desse jeito que o 

senhor está? 

Sr Antônio: Saúde e felicidade. 

Entrevistadora: Onde buscar isso, seu Antônio? 

D Maria Aparecida: De Deus. 

Sr Antônio: Deus manda.Aqui no mundo Deus é que dá o conforto à gente. E a 

gente faz o jeito de arrumar o conforto. Deus já ajuda, né? Porque ele não 

manda feito. Ele dá a saúde pra gente se quiser fazer o que é bom... 

Entrevistadora: E o senhor tem essa companheira aí grande, a Dona Maria 

Aparecida, né? Parece está sempre com o senhor... Vocês estão juntos há muito 

tempo já? 

Sr Antônio: Me casei em quarenta e um, dia 10 de fevereiro.  

Entrevistadora: Vai fazer aniversário de casamento agora, né? 

Sr Antônio: Pra que mais? (risos). 

Entrevistadora: Todo esse tempo que ela está junto com a gente aqui, ela está 

se interessando tanto pelo senhor. 

Sr Antônio: Graças a Deus toda a vida nós dois, graças a Deus nunca 

arengamos. 

Entrevistadora: Vocês estão sempre juntos? 

Sr Antônio: Graças a Deus. 

D. Maria Aparecida: Todo mundo diz que é uma família sempre unida, que 

ninguém nunca viu... 

Sr Antônio: Uma turma de filho aí é tudo unido um com o outro, graças a Deus. 

D. Maria Aparecida: Pra mim tudo é bom. Graças a Deus meus filhos, graças a 

Deus, os que Deus me deu tá tudo com saúde, tudo é bom pra mim. Pra mim e 

pra ele. 

Entrevistadora: É, então foi desde 1941. Todo esse tempo juntos, né? Bastante 

tempo já. E dão risada muito assim juntos, contando história um pro outro?  

Sr Antônio: Toda vida é eu e ela... 

Entrevistadora: Embora não seja necessária uma entrevista só com a senhora, 

por curiosidade, a senhora também é de Timbaúba? 

D. Maria Aparecida: Eu sou da Paraíba. 



  

Entrevistadora: Da Paraíba? É outra história... Então eu quero agradecer o 

senhor tá por ter participado. Eu entrevisto pessoas assim que podem contribuir 

com a gente.  

Sr Antônio: E obrigado à senhora também. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Entrevista D. Marina (07/02/ 2003) 

 

 

Entrevistadora: Fale um pouco sobre a senhora, diga o que quiser. Se 

apresenta pra mim. 

D. Marina: Eu sou uma pessoa que eu tinha meu marido, ele morreu já tem um 

ano e um mês. Fiquei sozinha, e estou com o apoio dos outros. Eu vivo... Tenho 

o apoio da Ana, que vivo com ela, e eu sozinha estou lutando pra minha pensão, 

e lutando com a firma pra receber o que ele tinha direito, porque ele morreu 

quase na firma, trabalhou o dia todo, chegou em casa e morreu. E o patrão está 

se recusando a me pagar. 

Entrevistadora: Ele trabalhava de quê? 

D. Marina: De jardineiro. 

Entrevistadora: Jardineiro. Ele tinha contrato? 

D. Marina: Sim, tinha carteira assinada e tudo. O que tive de fazer quando ele 

morreu foi tudo eu, ele não me ajudou em nada e está se recusando a me pagar 

o que ele tinha direito na firma, e eu tô, ainda tô por aqui tentando. Já está na 

mão do advogado. No dia 24 de fevereiro vai ter uma questão. É nessa questão 

que vão resolver, que eu quero ir embora. Meus filhos moram tudo lá na Bahia, 

tenho meus netos. E então eu tenho que ir me embora, ficar perto deles. 

Entrevistadora: A senhora nasceu na Bahia? 

D. Marina: Nasci na Bahia. 

Entrevistadora: Em que cidade?  

D. Marina: Mundo Novo. 

Entrevistadora: Mundo Novo. Fica perto de que cidade grande? 

D. Marina: Salvador. 

Entrevistadora: Fica perto de Salvador. E a senhora morava em Mundo Novo 

até que época? A senhora veio pra São Paulo faz quanto tempo? 

D. Marina: Já faz uns... Eu vou chutar aí, uns vinte e poucos anos. Que eu 

estava aqui com o meu marido, então ele faleceu e eu fiquei sozinha, durante 

esse ano e um mês, com apoio dos amigos, então eu acho que agora eu num 

posso mais ficar, eu tenho que ir embora. 



  

Entrevistadora: Deixa eu entender, a senhora morava lá e veio pra cá por causa 

desse problema do marido. Ou vocês moravam aqui... 

D. Marina: Já morava aqui, e eu estou aqui esperando o resultado. 

Entrevistadora: E aqui na região, na região da São Remo, a senhora mora a 

quanto tempo? 

D. Marina: Já faz mais de cinco anos mais ou menos pra seis anos que eu moro 

nessa região aqui da São Remo (se refere a uma avenida que tem esse nome). 

Entrevistadora: A senhora morava antes em algum outro lugar em São Paulo? 

D. Marina: Morava. 

Entrevistadora: Aonde? 

D. Marina: Numa vila que tinha e que hoje já desmanchou tudo, pertence ao 

Hospital lá em cima, do lado da clínica de dente da USP. 

Entrevistadora: Ah sim. 

D. Marina: Morava ali. 

Entrevistadora: Ali tinha casa?  

D. Marina: Tinha. E ali eu morava de casa de aluguel isso já faz pra lá de vinte 

anos... 

Entrevistadora: Sim.  

D. Marina: Depois a USP mesmo desapropriou e colocou a gente pra vim pra cá. 

Entrevistadora: Então eles pagaram a vocês. A pessoa que tinha casa recebeu 

uma indenização? 

D. Marina: Recebeu, que eu recebi um barraco. 

Entrevistadora: Deram um barraco. 

D. Marina: Deram um barraco pra vim pra aí. 

Entrevistadora: Entendi. E já era aqui nessa região da avenida São Remo? 

D. Marina: Não. Na Viela do Leite (nome de uma rua da comunidade).  

Entrevistadora: A senhora tem um barraco na Viela do Leite? 

D. Marina: Sim, tinha. E então, e fiquei. Saí e comecei a pagar aluguel de novo. 

Eu pagava o aluguel quando o meu marido morreu na, na rua Lourenço Delgado. 

E a casa que eu pagava, aonde eu pagava aluguel é número 81. Era lá que eu 

morava, e foi lá onde ele morreu. E de lá eu não pude mais pagar o aluguel, 

então tive que sair e fiquei perambulando. 



  

Entrevistadora: E a senhora mora agora com a Ana, a Ana é o quê da senhora?  

D. Marina: Ana é uma grande amiga, maravilhosa. Tenho ela como uma filha, 

gosto muito dela, quero bem a ela. Cuida de mim direitinho. 

Entrevistadora: Ela cuida da senhora. Como que ela cuida? 

D. Marina: Ela se preocupa na comida, se já comi, “– Vá comer, a comida está 

pronta”, isso aí, “– Não pode ficar sem comer”. Então, ela é maravilhosa. 

Entrevistadora: A senhora a conhecia antes de morar aqui? 

D. Marina: Sim. 

Entrevistadora: Da onde vocês se conhecem?  

D. Marina: Daqui mesmo. 

Entrevistadora:É daqui mesmo da São Remo? 

D. Marina: É. Da São Remo. Aqui conheci ela e desde quando eu conheço que 

eu acho ela uma pessoa maravilhosa, uma pessoa decente mesmo. O máximo. 

E é ela quem está me dando apoio agora. Estou com ela aí. 

Entrevistadora: Como é seu nome? 

D. Marina: Marina Mendes Queirós dos Santos, mas todo mundo me conhece 

por Maria. Meu irmão passou a me chamar assim porque tem muita gente com 

nome igual ao meu lá onde nasci e ficou desse jeito...  

Entrevistadora: E quantos anos a senhora tem? 

D. Marina: Sessenta e seis. 

Entrevistadora: E porque que a senhora veio morar em São Paulo? 

D. Marina: É o destino, né? E pelo marido, que ele queria vim e, “Num sei o 

quê”, com aquela conversinha de quem quer sair do seu lugar pra vim pra outro, 

conhecer, sei lá, ou vim morrer, né? Eu acho que foi isso. 

Entrevistadora: Ele trabalhava onde lá? 

D. Marina: Roça. Ele era da Roça. 

Entrevistadora: E a senhora trabalhou na roça? 

D. Marina: Trabalhei na roça, muito mesmo. 

Entrevistadora: E a terra era de vocês? 

D. Marina: Sim. 

Entrevistadora: E o que aconteceu com a terra? 



  

D. Marina: Os meus pais foram morrendo porque não era bem minha, mas era 

de meu pai. Então ele foi morrendo e foi acabando tudo. A minha mãe também já 

é falecida. 

Entrevistadora: Acabando como, a terra? 

D. Marina: Vendendo, né? E depois a gente ficou sem nada. Foi quando eu vim 

com ele pra cá. 

Entrevistadora: Ah tá, ficou sem a terra... 

D. Marina: Fiquei sem a terra, e sem ter a morada mas a gente chega lá. 

Entrevistadora: E a senhora teve quantos filhos? 

D. Marina: Cinco. 

Entrevistadora: Estão todos lá na Bahia? 

D. Marina: Tem quatro lá na Bahia e um morto. Tá lá também, tá morto, mas tá 

lá. 

Entrevistadora: Ninguém aqui só a senhora agora. 

D. Marina: Só. 

Entrevistadora: Quer dizer que os filhos vieram pra cá com vocês, mas eles 

voltaram pra Bahia. 

D. Marina: Sim, foram embora. Tão tudo pra lá e não querem voltar pra aqui, e 

nem eles querem que eu fico aqui. Então eu estou trabalhando e esperando isso 

aí que já falei, expliquei, que é pra mim ir me embora.  

Entrevistadora: E a senhora não recebe nenhuma aposentadoria sua? 

D. Marina: Tem uma da minha idade, pelo FUNRURAL. 

Entrevistadora: Ah sim, mas foi da idade ou foi do trabalho?  

D. Marina: Do trabalho né? E também a idade já tava... É ajudou a idade, né? 

Uma do trabalho e outra mais pela idade, que ajudou, né,? Consegui lá mesmo, 

não foi aqui. Foi lá mesmo na minha terra. Que agora eu não sou moradora em 

Mundo Novo. O meu endereço que eu moro agora é no sertão, em Irecê 

(baixando o tom de voz). 

Entrevistadora: Em outra cidade, né? 

D. Marina: Em outra cidade, não na que eu nasci. Eu já “moro” em outra cidade, 

em Irecê. 



  

Entrevistadora: Quer dizer a senhora lá tem casa lá? E aqui a senhora está 

passando o tempo pra voltar pra lá?  

D. Marina: Sim, não tem. A casa não tem, tem de meus filhos. 

Entrevistadora: A casa em Irecê é dos seus  filhos? 

D. Marina: É, quando eu chegar lá eles me prometem que vão me dar uma pra 

mim. 

Entrevistadora: E como é que está a sua vida hoje? 

D. Marina: A minha vida hoje está um fracasso depois que meu marido morreu. 

Não considero tão boa. 

Entrevistadora: A senhora tem alguma religião? 

D. Marina: Católica. 

Entrevistadora: E freqüenta a igreja ou vai de vez em quando? 

D. Marina: Lá quando acontece, que eu também não gosto de mentira. Tem 

vezes que eu vou, mas gosto muito da igreja. 

Entrevistadora: E a senhora dona Marina, já mora aqui a algum tempo, está 

indo embora, e a sua vida não está muito boa. Por que? 

D. Marina: É porque fracasso de tudo, um lugar certo pra morar, falta. Que nem 

o dizer, falta “dindin”, isso tudo... 

Entrevistadora: A senhora tem planos para o futuro, pra melhorar essas coisas? 

D. Marina: Eu fico pensando qual o futuro dos meus filhos... Penso é neles, e 

pra mim eu procuro, nem vejo razão por causa que eu já me sinto muito fraca, 

num posso mais trabalhar, porque se eu tivesse que pudesse trabalhar, eu sentia 

um futuro nas minhas mãos, com o meu trabalho. Mas não estou podendo mais 

trabalhar, então eu não sei nem qual vai ser o meu futuro. Só Deus que sabe. 

Não sei. 

Entrevistadora: Às vezes a senhora sonha com alguma coisa? 

D. Marina: Sonho, sonho. E agora o meu sonho maior é de ir me embora. 

Entrevistadora: Ir embora e voltar pra Irecê. 

D. Marina: Pra Irecê. Viver com os meus filhos. Eu já tenho até bisneto. Que 

gracinha! 

Entrevistadora: E aqui em São Paulo a senhora convive com criança? 

D. Marina: Convivo com as crianças assim dos outros. 



  

Entrevistadora: E a senhora gosta de criança? 

D. Marina: Se não for malcriada. 

Entrevistadora: E se não for malcriada a senhora gosta de quê na criança?  

D. Marina: Eu gosto de criança, eu sou uma pessoa... Não sou má. Se eu 

chegar com uma coisa na mão e tiver uma criança perto de mim, eu sempre, eu 

não deixo de não agradar com uma bala, com qualquer coisa que eu ver que eu 

possa agradar. 

Entrevistadora: E ela agrada a senhora como, a criança? Porque a senhora 

falou “Eu gosto de criança”. A gente gosta de criança por um motivo ou por outro. 

Qual é o seu motivo? 

D. Marina: Sei lá, eu gosto de uma criança por um motivo assim que seja assim 

uma criança meiga, não seja malcriada mesmo. Acho tão lindo quando eles dão 

uma risadinha. Falo assim uma coisa que não seja de malcriação. Eu acho muito 

lindo. Isso aí me cativa. 

Entrevistadora: Tá certo, quer dizer, quando ela começa a brincar com a 

senhora? 

D. Marina: É quando ela começa a brincar comigo e como de fato eu tenho uns 

aqui que só me chamam de vó, e eu gosto, eu adoro, fico toda contente. E no 

lugar dos meus eu tenho eles, que ficam me chamando de vó. 

Entrevistadora: E aí quer ver os seus lá né? 

D. Marina: Quero. Estou apaixonada, não vejo a hora. 

Entrevistadora: Só tem um bisneto? 

D. Marina: Só. 

Entrevistadora: E a sua saúde? 

D. Marina: Eu... São dois problemas que mais me preocupa, é a pressão e a dor 

de cabeça, como sempre que eu vou no médico é o que eu falo é só isso. A 

pressão e a dor de cabeça. 

Entrevistadora: A senhora acha que tem alguma coisa que poderia fazer pra 

melhorar a sua saúde? 

D. Marina: Eu acho que se, me desculpem eles que eu estou falando, eu acho 

que se ele se interessasse, ele já tinha pedido pra eu tirar uma chapa da cabeça, 

sei lá, pra ver o que é que era. 



  

Entrevistadora: Eles quem? 

D. Marina: Os médicos.  

Entrevistadora: A senhora usa algum serviço de saúde, a senhora vai em algum 

serviço? 

D. Marina: Vou no Posto.  

Entrevistadora: No posto, em qual Posto? 

D. Marina: Butantã. 

Entrevistadora: Lá no Butantã. Estou matriculada lá. 

Entrevistadora: E a senhora vai lá quando está com algum problema, com dor 

de cabeça...? 

D. Marina: Quando não vou lá, vou em outro lugar. 

Entrevistadora: Qual o motivo? 

D. Marina: É a dor de cabeça. 

Entrevistadora: E outra coisa a senhora já procurou lá além de ver esse 

problema da dor de cabeça. Já procurou lá pra outra razão? 

D. Marina: Não. Só pra isso, e pra pressão. 

Entrevistadora: Pra pressão, pra tirar a pressão? 

D. Marina: É pra tirar a pressão e ele me passar a receita pra pegar remédio. Se 

tem no posto pega, se não tem compra. 

Entrevistadora: Então a senhora acha que podiam olhar melhor pro seu 

problema? 

D. Marina: Eu acho, porque a pressão eu não fico tão preocupada com a 

pressão como essa dor de cabeça. Que sei que a pressão também é perigosa, 

né? 

Entrevistadora: É perigosa? 

D. Marina: Pode dar um infarto e dar logo um peripaque e morrer. 

Entrevistadora: Mas o que incomoda é a dor de cabeça? 

D. Marina: A dor de cabeça me incomoda muito. 

Entrevistadora: E a senhora acha que lá o pessoal não te ajudou tanto? 

D. Marina: Não, ainda não. Não me ajudaram. 

Entrevistadora: E a chapa ia ajudar o quê? 



  

D. Marina: Bom se ele fala que tira e vê o que é que tem, né? Eu acho que era 

nisso. Pra ver o que é, que dor é essa. Sei lá! O que é que tem dentro da 

cabeça, o que é tem, se tem miolo, num tem.  

Entrevistadora: Pra poder a senhora saber... E já ia melhorar? 

D. Marina: Melhorava que às vezes eles, como os médicos iam... Tá tudo 

avançado hoje, eles deviam saber o que era! E devia me passar um remédio, 

que se fosse pra ganhar eu ganhava e se num fosse, eu fazia uma dificuldade, 

fazia, e comprava o remédio. 

Entrevistadora: Entendi. E além do postinho a senhora vai em outro lugar? 

D. Marina: Às vezes, que não dá pra mim ir no posto eu vou aqui no HU, vou no 

posto da Lapa...  

Entrevistadora: E o que eles oferecem lá? 

D. Marina: Eles tiram a pressão mandam tomar cuidado... 

Entrevistadora: E a senhora acha que cuida da sua saúde? 

D. Marina: Eu tenho vontade de cuidar, mas não posso. 

Entrevistadora: Não pode... 

D. Marina: Eles também não me dá uma, uma... O que eles manda eu fazer eu 

faço. “– Num come sal”, eu num como, “– Num bebe isso”, também  num bebo, 

num bebe suco , num bebe um refrigerante, e isso e aquilo, eu digo “– Tá bom”. 

Num faço porque eu acho que em primeiro lugar, da minha vida e da vida de 

qualquer pessoa é a saúde que num, num tem dinheiro que pague a saúde da 

gente. 

Entrevistadora A senhora falou que os médicos ensinaram, falaram alguma 

coisa pra senhora fazer pra saúde, mas além dos médicos, a senhora aprendeu 

em outro lugar a se cuidar? 

D. Marina: Eu aprendi comigo mesma, já sei uma folha de mato que eu conheça 

que eu possa fazer um chá e tomar né? A folha do mato, da raiz ,né? 

Entrevistadora: Sabe o nome? 

D. Marina: Sei. Chama erva-cidreira, o outro aquela que tem a folha comprida, 

que se chama também, bom na minha língua, eu falo capim santo (risos). Que 

tem um chá gostoso... Tem umas cascas de pau, de lá mesmo da minha terra, 

que aqui eu não sei se tem, né? 



  

Entrevistadora: Sabe o nome da casca de pau ou só conhece vendo como se 

diz o pé de pau? 

D. Marina: É assim pra lembrar no momento eu não vou falar “É tal casca 

assim”, mas se eu ver eu vou lá e tiro, e sei o que é que eu estou pegando. 

Entrevistadora: E a senhora aprendeu com quem a saber que essa casca de 

pau é boa, essa não é. 

D. Marina: Com a minha mãe. 

Entrevistadora: Ela sabia? 

D. Marina: Sabia. 

Entrevistadora: A sua mãe, de onde ela vinha, ela era brasileira, como era ela?  

D. Marina: Ah, loira! A minha mãe, ela era brasileira mesmo.  

Entrevistadora: E a senhora sabe com quem ela aprendeu a cuidar das 

pessoas assim, com quem ela aprendeu as ervas, as cascas? 

D. Marina: Ah, porque sempre ela morou na roça, né? Ela morou, ela morava 

sempre na roça e ela foi aprendendo tudo, que via os mais velhos do que ela 

falar então ela colocou na memória dela. E a gente, minha mãe e meu pai 

trabalhava na roça. Ele dizia que a gente precisa ver o sol nascer e deixar ele 

passar por cima da cabeça, dizia: “É bom para a plantação e pra gente também” 

E ela conhecia as ervas. E ensinava pra gente. Ela sabia de tudo. 

Entrevistadora: Era ela que lhe ensinava? 

D. Marina: Era ela que me ensinava, e eu via ela fazendo e ela falava “Olha 

essa tal raiz aqui é boa, essa casca também é, isso aqui, essa folha” então eu 

aprendi. Agora aqui o sol eu vejo pouco e a lua menos ainda... 

Entrevistadora: E a senhora ainda faz chá dessas coisas? 

D. Marina: Faço, às vezes aqui tem erva-cidreira, eu faço um chá de erva-

cidreira, mas essas outras que eu estou falando, assim de casca, raiz não tem, 

não faço. É outra também que eu tenho assim uma cisma que esses raizeros 

que vendem aí nas ruas, eu tenho medo até de comprar às vezes é uma raiz que 

ela já está lá tirada e eu não sei de onde ele trouxe, nem donde que pau tirou 

então eu tenho medo. Mas lá na minha terra mesmo que eu conheço... 

Entrevistadora: Naquela a senhora tem confiança? 

D. Marina: Lá eu tenho confiança, lá eu confio. 



  

Entrevistadora: A confiança no médico a senhora tem também? 

D. Marina: Tenho, eu tenho confiança no médico. 

Entrevistadora: A senhora tava dizendo assim “Mas eles podiam me ajudar 

mais”. 

D. Marina: É isso mesmo porque a gente tem uma confiança em dúvida. 

Entrevistadora: Em dúvida, porque essa dúvida? Porque da casca de pau a 

senhora falou “Não conheço de onde vem”. E do médico, porque a dúvida? 

D. Marina: Essa dúvida é assim porque... A gente às vezes quando eu não vejo, 

eu escuto falar muito erro de médico. Bom se eu estiver falando errado me 

desculpe. Mas que eu já tenho visto... Uma vez eu mesmo eu fui e eles 

mandaram tomar uma injeção na veia, e eu fiquei com medo, e só tomei a 

injeção porque a moça que foi aplicar me garantiu que não tinha nada. Eu falei, 

mas “Pelo amor de Deus não vai pegar a veia errada não que eu estou sozinha”. 

Se não eu ia morrer lá e do que é que morreu? “Ah sei lá! Deu um peripaque aí e 

morreu”. Eles não ia se, ela não ia se condenar por boca própria. Então eu tenho 

muito medo. 

Entrevistadora: É das coisas que a senhora não conhece, acho que é natural. 

D. Marina: Que eu não conheço. Eu acho que não sou só eu sozinha que tenho 

essa dúvida e esse medo, muitas pessoas têm também. 

Entrevistadora: E a senhora falou abertamente alguma vez dessa dúvida 

quando foi atendida? 

D. Marina: Difícil... Eles atendem rapidinho... 

Entrevistadora: E a senhora cuida de alguém atualmente? 

D. Marina: Agora eu não estou cuidando nem de mim mesma... 

Entrevistadora: Mas já cuidou? 

D. Marina: Mas já cuidei. 

Entrevistadora: De alguma pessoa além de si mesma? 

D. Marina: É, cuidei da minha mãe, quando ela tava pra morrer. Vai fazer cinco 

anos que cuidei do meu irmão, até Deus deu a paz pra ele. E já tenho cuidado... 

Entrevistadora: E como foi essa experiência de cuidar deles? 

D. Marina: A minha mãe que me deu, né? 

Entrevistadora: Aprendeu com ela. 



  

D. Marina: Aprendi com minha mãe e comigo mesmo também que eu acho que 

eu posso, como cuidei da minha mãe, cuidei do meu irmão, eu posso cuidar de 

qualquer um. Que Deus me dá força e eu posso cuidar de qualquer um. Eu 

vendo uma pessoa que precisa, e às vezes, como eu estou agora, eu não tenho 

ninguém, aparece uma pessoa boa, que fala assim: “Não, ela não tem ninguém, 

só tem Deus”, então Deus, então Deus dá força pra aquela pessoa pra cuidar de 

mim, né? Eu também posso fazer isso, se posso cuidar porque eu não vou 

cuidar? Eu vou cuidar com amor, carinho, com paciência, que eu não sou muito 

assim de ter paciência não, mas também não sou tão ignorante. 

Entrevistadora: A senhora acha que tem força pra cuidar? 

D. Marina: É porque... Se precisar a gente cuida, né? 

Entrevistadora: A tua mãe tinha o que quando a senhora cuidou dela? 

D. Marina: Doença, que deu... Depois do filho caçula dela, ela, que a 

menstruação dela acabou e voltou de novo. Foi isso. E deu uma hemorragia, e 

ela acabou morrendo. Porque a pessoa esgota, né? 

Entrevistadora: E o seu irmão? 

D. Marina: Meu irmão morreu com um problema na garganta. 

Entrevistadora: E alguém ajudava a senhora a cuidar dessas pessoas? 

D. Marina: Ajudava. 

Entrevistadora: Quem era? 

D. Marina: O meu irmão, a mulher dele, que ela trabalhava de dia, eu cuidava 

dele de dia, ela cuidava de noite. 

Entrevistadora: E sua mãe? 

D. Marina: Minha mãe tinha eu e mais outros irmãos que ajudava a cuidar dela. 

Entrevistadora: E quando a senhora cuidou da sua mãe, do seu irmão, tinha 

alguém que ajudava? 

D. Marina: Sim. Eu tinha mais irmãos, mais irmãs também que ajudava cuidar 

dela. E o meu irmão, como eu falei, ele tinha eu e a mulher dele e a mulher dele 

trabalhava porque num podia ficar sem trabalhar, né. Aí “a cobra ia fumar”, se ela 

ficasse sem trabalhar, né? Como que ela ia comprar remédios caríssimos pra 

ele? E o leite? Que o quê mais tomava era só leite. Até o dia que Deus resolveu 

e levou. Então eu tinha que ficar de dia com ele, à noite ela ficava. 



  

Entrevistadora: A senhora tem uma família grande? 

D. Marina: Tinha. Agora minha família já está bem... 

Entrevistadora: Como era assim a convivência na família? 

D. Marina: Dava muito bem, mas de vez em quando nós...Comigo era dezesseis 

irmãos. De vez em quando uma meia briguinha, mas graças a Deus a gente se 

dava muito bem, gostava um do outro, queria bem. 

Entrevistadora: Agora sobre a sua vida ainda, a senhora sabe ler, escrever? 

D. Marina: Não porque meus anos pra trás que fui criada, o meu pai era assim 

uma pessoa que ele não era bem... “Ah deixa pra lá, num sei o quê” E ... 

Entrevistadora: A senhora foi na escola? 

D. Marina: Eu não. 

Entrevistadora: E aprendeu a assinar o nome? 

D. Marina: Aprendi a assinar o meu nome. 

Entrevistadora: Aonde? 

D. Marina: Em casa mesmo. Mas não tinha tempo de aprender mais um pouco, 

porque sempre tinha que trabalhar, e meu pai pra cuidar de dezesseis filhos meu 

pai só e minha mãe era muita coisa, né? 

Entrevistadora: Dezesseis filhos? 

D. Marina: Dezesseis, que a minha mãe teve. Nascia tudo em casa! 

Entrevistadora: A mãe trabalhava na roça também? 

D. Marina: Trabalhava. 

Entrevistadora: Todo mundo lá, na enxada. 

D. Marina: Todo mundo na enxada, todo mundo. 

Entrevistadora: E plantava o quê? 

D. Marina: Feijão, arroz, não! Mas milho, mamona. E a doutora conhece o que é 

mamona? 

Entrevistadora: Sei. Acho que eu sei. Não é aquela frutinha que tem um caroço 

de que se faz óleo? 

D. Marina: A mamona é pra pasto de gado, capim, palma. Sabe o que é palma? 

Entrevistadora: De palmito? 

D. Marina: Não palma é uma coisa assim, uma palma ela tem uns espinho. 



  

Entrevistadora: Ah como chama, o pessoal chama de... Eu sei palma que dá 

pro gado também. 

D. Marina: Tem uns que fala... Palmatória... 

Entrevistadora: Xique-xique não chama? 

D. Marina: Sim, tem o xique-xique também, tem o mandacaru, e essas aí fora o 

capim, né? Porque tem o pasto, tem o capim. E então pra, de reserva planta 

isso, né? Fica cultivando isso daí pra se faltar chuva e o capim às vezes acaba, 

fica, seca tudo, então tem aquela ração como a gente fala, né? Tem a ração da 

palma, pra dar pro gado. Plantava tudo isso.É nós tinha que ajudar, né? Por que 

fazer o quê? Tinha que ajudar! 

Entrevistadora: Trabalhou até que idade na roça?  

D. Marina: Até com idade de vinte e poucos anos eu ainda trabalhei na roça. 

Depois dessa idade que casei... e virei dona de casa. 

Entrevistadora: Seu marido também trabalhava na roça? 

D. Marina: Trabalhava. 

Entrevistadora: E ele veio fazer jardinagem aqui. 

D. Marina: Foi... Não! Ele trabalhou em outras coisas, que ele era... Ele sabia 

ler, escrever, conta, ele sabia. Ele era muito bom pra ler e escrever, fazer conta. 

Ele trabalhou naquele hospital alí na USP, trabalhou no almoxarifado.E 

trabalhou, sempre ele trabalhou nessa firma aí que pertence à USP. Depois foi 

ser jardineiro nessa firma que ele morreu. 

Entrevistadora: Então os filhos foram embora e a senhora ficou só, mas tem 

muitas amiga aqui como da Dona Maria do Carmo, que é a mãe da Dona Lúcia, 

aqui sua vizinha. 

D. Marina: Sim. 

Entrevistadora: Vocês são muito amigas. O que vocês conversam? 

D. Marina: A gente conversa, aquelas coisa da nossa criação prá trás. Que o pai 

dela não criou ela assim. Eu também falo com ela, “Eu também não fui criada 

assim”, eu cismava muito, não era que eu tinha cisma da minha mãe porque a 

minha mãe era severa, o meu pai também era severo, a gente nunca foi pessoas 

de sair assim conversando. Via uma coisa lá na rua e voltava e já ia, trazer, levar 

pra casa ou soltar na rua, não! É a gente conversa porque, é, da minha idade da 



  

idade dela. A gente ignora hoje  os... Pela criação dos filhos de hoje, a gente 

ignora e começa a falar, né? 

Entrevistadora: Eles já são diferentes? 

D. Marina: E muito, e muito mesmo, Ave Maria! 

Entrevistadora: E a senhora, pelo jeito a senhora acha que mudaram pra, pior, 

não é isso? 

D. Marina: Eu acho que pra pior. Eu, eu, eu..., Porque nós, a gente que passa, 

porque que acho que no tempo da gente era melhor, porque, eu mesmo, sobre a 

minha criação dos meus pais comigo, eu não tinha coragem de responder um 

mais velho. E as crianças de hoje, eles num tem cisma de nada. Eles respondem 

mesmo e fala palavrão, eles num tá nem aí. E se chegar e der queixa pros pais 

tá perdido porque eles nem, nem tão aí. São iguais os mesmos filhos. 

Entrevistadora: E na sua opinião, porque que isso está acontecendo? 

D. Marina: Eu sei lá. Parece que tá tudo mudado, mudou tudo. Não é só do, dos 

filho dos outro, não eu já começo mesmo com, com  os meus netos. Eu mesmo 

acho que os meus filhos não cria os filhos deles que nem eu criei eles. 

Entrevistadora: E a senhora discute com eles por causa disso?  

D. Marina: Não, eu sempre falo com eles, eu falei que... Eu aviso pra eles: “– 

Pensa bem, como foi que eu criei vocês, eu não criei vocês pra fazer isso e 

aquilo outro, pra mim dá um apoio”, até hoje, se meu filho errar, e eu já, já tenho 

filho que é, que é avô, que nem eu já tenho um bisnetinho, e... graças a Deus 

eles foram... Nunca acoitei meus filhos, sempre eu avisava eles: “Não quero 

saber, tem uma coisa”... Era em quatro que tava comigo, eu reunia os quatro e 

falava: “Não quero saber que, que chegue nada em casa aqui com nada na mão, 

não quero que chegue aqui falando que achou nada. Se achar, onde achou 

deixou. Não quero saber”. E assim meus filhos foram criados e graças a Deus, 

nisso daí eles criaram, tão criando os filhos deles. Achou largue lá, o dono vem 

atrás ou outro que pegue, mas não aceitar o que acha. 

Entrevistadora: Mas o que a senhora discorda deles? 

D. Marina: Dos meninos? 

Entrevistadora: É 



  

D. Marina: Ah! tem vezes que eles fala, “– Oh mãe o quê que a senhora quer 

que eu faça? A senhora quer que eu faça, mate?” Eu falei, “– Deus é mais”, num 

pode fala... Nem falar de matar num pode, porque... Sei lá, “– Do tempo que a 

senhora criou nós, naquele tempo que a senhora criou... Um de quarenta, de 

quarenta e um,  outro já ta com trinta e tantos, outro já tá com isso com aquilo 

outro, que a nossa idade a senhora acha que daqui pra frente nós vai criar esses 

filhos como a senhora criou nós? Eu acho difícil, mãe”. Tá bom, então, faz lá o 

que vocês quiserem. 

Entrevistadora: Acha que os meninos não obedecem muito aos pais? 

D. Marina: Não, como eles me obedeciam, eles num obedecem não. Que eles 

me obedeciam mais. Eles... Eu falava: “– Não vai, na vai”. Era ordem mesmo! 

Era ordem mesmo que eu dava, e dizia: “– Não vai, não vai e acabou”. 

Entrevistadora: Voltando para história de quando a senhora se mudou da Viela 

do Leite pra cá. Por que foi que a senhora mudou da Viela do Leite pra cá? 

D. Marina: Bobagem, assim... “Num quero mais e num quero mesmo não”. 

Entrevistadora: Teve, desavença com a vizinhança? 

D. Marina: Não, não eu num, num sou brigona. 

Entrevistadora: E o que foi, foi problema na rua? 

D. Marina: Não, porque mesmo eu num gostei. Eu vim pra aí quando me tiraram 

de lá, num fui eu nem que vim, que quis. Quem quis foi o meu marido, então, por 

obedecer ele eu vim pra morar aí. Mas eu não queria, nunca quis. 

Entrevistadora: O que a senhora achava de lá?  

D. Marina: Eu achava, Ave Maria, num posso... (pondo a mão na boca)... Deixa 

pra lá. 

Entrevistadora: Deixa pra lá? Num achava que era um lugar... 

D. Marina: Não, um ambiente assim... Achava não, acho até hoje... 

Entrevistadora: Tem coisa que a senhora não gosta? 

D. Marina: Num gosto mesmo.  

Entrevistadora: O que acontece lá? 

D. Marina: Sim lá e por aqui tudo... Num gosto mesmo. É uma coisa que, que a 

gente vive num lugar desse e num tem nem defesa da gente mesmo, né? Num 



  

pode falar isso nem aquilo outro. Se viu...(fazendo gesto de silêncio com o dedo 

indicador). 

Entrevistadora: A senhora acha perigoso? 

D. Marina: Muito, muito perigoso mesmo, muito, muito (abaixando o tom de voz). 

Entrevistadora: Tem que tomar cuidado? 

D. Marina (sussurrando): E como... Tem que falar baixo ficar esperta... A gente 

que é velha e fraca, não tem defesa...  

Entrevistadora: E o que a senhora acha que é envelhecer? 

D. Marina: É ir passando os anos e preocupação. 

Entrevistadora: Os anos e a preocupação? 

D. Marina: É a preocupação com a vida, ficar nervosa. 

Entrevistadora: Quando é que a senhora percebeu assim “Acho estou ficando 

velha”? 

D. Marina: Desde quando eu comecei ter filho.  

Entrevistadora: Quando começou a ter filho? 

D. Marina: Eu falei: “– Agora eu vou começar a ficar velha. Graças a Deus”! 

Entrevistadora: Quando eles nasceram? 

D. Marina: É nasceu o primeiro, vai o segundo, e levar o terceiro, e levar o 

quarto, né, aí eu falei: “– Graças a Deus agora eu já tô velha mesmo”. 

Entrevistadora: E assim, começou a nascer o primeiro, segundo, terceiro, e 

assim a senhora achou que a senhora estava envelhecendo... 

D. Marina: E o quinto... Tem quatro vivo e um morreu. 

Entrevistadora: Se a senhora fosse dar um conselho pra mim, por exemplo, ou 

pra qualquer um, sobre como é que a gente pode envelhecer bem, o que a 

senhora falaria? 

D. Marina: Não... sempre... Eu num dô um conselho assim pra envelhecer, 

sabe? Eu falo assim, se eu vejo uma pessoa que tá assim agitada, eu já, eu 

penso. Porque é o que eu falo, eu chego em você e falo assim: “– Oh Ângela”, se 

você chega brava, que eu vejo que você uma coisa.... Chega todo mundo uma 

hora que num tem sangue de barata mesmo, né. ? Ai, porque isso porque aquilo 

outro, eu te chamo e falo assim: “– Oh, Ângela, sabe o que você faz? Deixa 

Deus e o tempo tomar conta, você não se preocupe”. Eu sou conselheira pra tirar 



  

gente do perigo, sou mesmo eu num gosto. Eu não gosto de entrar e nem gosto 

de ver ninguém no perigo. Ainda ontem mesmo tinha uma mulher que eu não 

vou citar o nome, tá bom? Ela chegou, a mulher chegou assim da cor dessa 

geladeira. Eu falei: “Virgem Maria!”. Aí ela contando uma história de outra que 

fez com ela num sei o quê, que ela ia falar isso, fazer isso. Não você não vai 

fazer nada, você vai pensar na sua filha, você tem uma filha, você vai pensar na 

sua filha, vai pensar no seu marido e eu falei assim: “Olha também tem uma 

coisa, escuta o meu conselho dessa cabecinha branca aqui e pensa na sua 

cabeça assim: eu vou escutar o conselho dessa velha aqui como fosse tua mãe, 

tu não vai se dar mal”. É como eu chego, se você estiver brava eu falo assim: “– 

Oh, Ângela olha” Desculpa que eu to te chamando de Ângela “Oh! Ângela, sabe 

uma coisa que eu vou falar pra você, deixa pra lá, faz de conta que você não 

escutou, não vai discutir com ninguém que é muito feio as pessoas ficar 

discutindo”. Isso mesmo que ela fez. 

Entrevistadora: E para envelhecer bem, a pessoa precisa se acalmar. É isso? 

D. Marina: Calma a vida toda... Porque eu já tô velha, ó que nem todo mundo tá 

vendo, a cabeça branquinha, e agora eu viver assim “arvoroçada”, num pode. Aí 

é que eu fico mais velha e aí que a cabeça dói e me ataca tudo nervo e tudo num 

é não? Então vamos manter a calma, né.? Esfriar a cabeça e vamos levar tudo 

em frente, eu acho assim. 

Entrevistadora: E pra ter saúde na velhice? 

D. Marina: Sempre fazendo... Não esperar pela ordem do médico falar: “Ah, 

você não pode comer isso nem aquilo outro”, não a gente já vai pensando 

porque no tempo de eu nova eu me lembro assim, no tempo de nova, eu tinha 

um organismo e hoje eu tenho outro diferente, né? Então eu acho que é assim, a 

gente tem que ir mantendo a saúde da gente, evitar mais umas coisas assim que 

a gente veja que dá pra gente conservar a saúde da gente, eu acho bem melhor. 

Entrevistadora: Por exemplo, que coisas? 

D. Marina: Ah... Dormir assim mais cedo, num fazer umas certas doidices 

porque conheço muita gente que é assim da minha idade que é doido, se joga, 

num tá nem aí. Eu não! 

Entrevistadora: Faz o que nessa doidice? 



  

D. Marina: É, que nem... Meu Deus, eu num gosto disso, que nem eu vejo assim 

ó... Dá umas goladas. 

Entrevistadora: Fumar cigarro? 

D. Marina: Fumar, né? 

Entrevistadora: Passar a noite acordado? 

D. Marina: Passar a noite acordado. Não, às vezes num é... Isso aí acontece 

com qualquer coisa, porque comigo também, que se eu estiver muito 

preocupada eu não durmo também. Não, agora eu tô velha porque, que é o 

tempo mesmo que já tenho que ficar velha mesmo. Mas assim sobre esses 

negócios de noite de sono, viver perdendo as noites de sono, fui criada assim 

então acho que eu vou morrer assim. Meu pai nunca deixou nós andar, aqueles 

negócio de forró, nem de casamento, nem de festa, de nada. 

Entrevistadora: E por falar em festa, a senhora sai pra algum lugar aqui, por 

aqui? Pra, pra fora, pra se distrair um pouquinho? 

D. Marina: Só por aqui mesmo, vou na casa de outras pessoas assim que eu 

conheço. Só. 

Entrevistadora: Visitar, como visitar a Dona Maria do Carmo? 

D. Marina: É, é como, que nem eu venho aqui. (se referindo à casa da vizinha 

onde preferiu fazer esta entrevista). É assim que eu faço. E pra sair assim, não. 

Às vezes eu tô assim meia... Vou aí no Rio Pequeno, dou umas voltinhas lá, 

entro numa loja, as lojinhas de um real, entro lá fico vendo as coisas, já tem loja 

aí que já até me conhece quando eu chego... E fico por lá, converso com as 

balconistas que já conheço, né? E saio, disfarço e então eu volto pra casa, aí eu 

volto boa. Mas não, não é pra brigar com ninguém, né?, Eu saio pra distrair 

porque eu tô nervosa, preocupada com que eu quero ir me embora e demora e 

queria já que fosse logo, e... Aí é só isso. 

Entrevistadora: Então, mas se pudesse fazer alguma coisa aqui na região pra, 

pra ajuntar as pessoas, a senhora teria alguma opinião?  

D. Marina: Pra ajudar? 

Entrevistadora: Pra ajuntar pessoas da sua idade. 



  

D. Marina: É na boa que a gente ia ver, escutar o que o outro falava, outro já ia 

escutar o que eu falasse, que a dona Maria que falava, num sei o quê. Então era 

até bom se fizesse assim uma reunião só de velho. 

Entrevistadora: Se pudesse ter a senhora gostaria? 

D. Marina: Era uma boa. Se eu tivesse, quando fizesse a reunião eu não me 

importava não, eu gostaria. 

Entrevistadora: E alguma coisa a mais que a senhora gostaria de falar, fala o 

que a senhora quiser agora. O que estiver com vontade de falar pra gente 

acabar essa entrevista. 

D. Marina:  É só o mesmo é só isso, a minha única vontade que eu tô tendo 

agora é só de resolver esse problema como já falei e eu ir embora. 

Entrevistadora: Sua vontade é, é falar disso? 

D. Marina: É de eu ir me embora. Eu... O meu bisneto, quando eu falo com a vó 

dele no telefone ela, eu procuro por ele:  “– Ei cadê o Paulo Vitor?”  “– Ele tá 

aqui, já vou pôr ele no telefone”, E aí ele conversa comigo: “– Oi, vó quando é 

que tu vem vó?” E eu dou risada, outras horas choro. Eu falei “– Ah! Ora por mim 

meu filho”, e ele que nem um pastor: “– Ah, eu tô orando viu vó, vou pra igreja” 

Que os pais dele são crente, né? “– Eu vou pra igreja, e tô orando por você vó, 

pra tú vim logo, viu vó?” 

Entrevistadora: Quanto tempo faz que não vai lá? 

D. Marina: É já faz um bando de tempo, faz um bando de tempo. 

Entrevistadora: E quanto tempo mais ou menos, mais de cinco anos?  

D. Marina: Não, é menos. Dá menos, uns quatro anos.  

Entrevistadora: Uns quatro anos. 

 D. Marina: Sim. E eu num vejo a hora de ir me embora pra mim conhecer ele. 

Ele já vai fazer três aninhos, né.? Agora em 2003 ele completa três anos. 

Entrevistadora: Vocês só falam por telefone? 

D. Marina: Só. Eu mandei uma cadeirinha pra ele. Ele é sabido, aquele menino é 

sabido. Ele num esquece da cadeirinha que vó mandou pra ele, “Vózinha num 

sei o quê”... 

Entrevistadora: Porque que os filhos não querem voltar mais pra cá?  



  

D. Marina: Porque não dá, num dá mesmo, nem eles querem, nem eles querem 

vim, eu também num quero, porque se eu num...Porque se eu num, se eu vou ... 

Eu num vô aceitar, eles tem a roça deles, eles moram no interior né? Tem roça, 

tem a casa deles. Pra vim pra aqui, eles vender pra vim pra aqui, pagar aluguel e 

depois querer voltar, pra quebrar a cabeça pra arrumar outro, fica meio difícil, 

né? Meio difícil não, tá é difícil. Então eu não quero... Deixa só eu aqui, eu vou 

embora. Eu falo com eles: “– Não se preocupa não, que em breve eu tô 

chegando aí”, “– Mãe vem logo pelo amor de Deus, a senhora...” Mas ainda não 

resolvi, não sou eu, se fosse por mim eu já tinha, eu já tinha, eu tava era lá. “O 

quê é que a senhora fica fazendo aí, o Clodoaldo já morreu! “ E o que a senhora 

fica aí fazendo...”.– Mas, o que é que eu posso fazer, eu não posso fazer nada. 

Entrevistadora: Clodoaldo era o nome de seu marido? 

D. Marina: É... Falei, o que é que eu posso... Eu tenho que esperar, né? Num 

posso sair assim. 

Entrevistadora: E então, e aí voltando pra lá a sua vontade estará satisfeita? 

D. Marina: Virgem, se eu voltar lá, eu tô vendo que na hora que eu chegar assim 

que o ônibus me deixar, assim que eu sei que eu já tô lá, acho que eu vou até 

chorar, de alegria. 

Entrevistadora: Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. 

D. Marina: De nada, ta? 

Entrevistadora: Tá certo. Eu agradeço muito. 

D. Marina: E eu também muito. Eu agradeço. Muito obrigado de ter me ouvido 

as bobagem. 

Entrevistadora: Não, para mim são coisas muito importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Entrevista D. Violeta (07/02/ 2003) 

 

Entrevistadora: Por favor se apresenta pra mim. Fala um pouco de você... 

D. Violeta: Eu sou Violeta. 

Entrevistadora: Quantos anos tem? 

D. Violeta: E agora a conta já não sei... Eu sou de dezembro de quarenta e 

nove. 

Entrevistadora: Então você tem 53 anos, certo? Você nasceu aonde? 

D. Violeta: Em Olinda, Pernambuco. 

Entrevistadora: Você é pernambucana! 

D. Violeta: Sou. 

Entrevistadora: E você veio pra São Paulo há quanto tempo? 

D. Violeta: Eu acho que eu tinha um pouco mais de dezoito anos. Vai fazer 

quase trinta anos já. 

Entrevistadora: Já vai fazer quase trinta anos, que está aqui em São Paulo.  

D. Violeta: 02 de abril de 71. 

Entrevistadora: Que está aqui em São Paulo? 

D. Violeta: Que eu estou em São Paulo. 

Entrevistadora: Você veio morar direto aqui nesse lugar que você mora? 

D. Violeta: Não. 

Entrevistadora: Onde você morava? 

D. Violeta: Eu morava em Vila Dalva que meu irmão era motorista de ônibus, o 

Cristóvão, e eu morava com ele. 

Entrevistadora: Na Vila Dalva? 

D. Violeta: Primeiramente eu vim morar com as minhas irmãs né? Depois eu fui 

morar com ele. Com a Célia e com a Nizinha. 

Entrevistadora: Célia e a Nizinha moravam aonde, na Vila Dalva também? 

D. Violeta: Elas moravam na rua Augusta. Minhas as duas irmãs, que uma era 

enfermeira do Hospital São Paulo e a outra do Nove de Julho. Aí eu vim e morei 

com elas, né? Era em vagas que elas moraravam. Minha irmã Nizinha era 

casada, largou do marido e veio pra cá, pra São Paulo. E eu fiquei morando com 

elas. 



  

Entrevistadora: E porque você veio morar em São Paulo? 

D. Violeta: Porque essa Nizinha falou pra minha mãe que ela tava doente, que 

tudo era difícil, que a pressão dela baixava a zero, que ela não tinha quem 

fizesse um chá, que ninguém vai na casa de ninguém, que os vizinhos cada qual 

trabalha, que ninguém tem tempo de nada, de cuidar de nada. Aí a minha mãe 

como era de idade, nervosa, pegou, como eu tava de férias da escola e mandou 

eu vim... Eu estava na sexta série. Eu vim aí minha irmã...Eu gostei, e minha 

irmã falou: “– Se você quiser ficar você fica aqui” Aí eu arrumei um serviço. 

Naquele tempo serviço era mais fácil, né? Num tinha essas dificuldades, não. Eu 

trabalhava em laboratório, sempre trabalhei, em firma, tudo firma. Depois ela 

casou e os marido num quiseram ficar aqui foram embora. Eu fiquei aqui 

sozinha, o meu irmão também veio de lá pra cá e eu fui morar com ele. Ele 

arrumou serviço em Madalena, né? De motorista e eu fiquei com ele morando. E 

eu tô aqui até hoje. 

Entrevistadora: E aqui pra São Remo, quando foi que você veio? 

D. Violeta: Ah, ele que invadiu, ele que inaugurou essa favela, o Cristóvão. 

Entrevistadora: O teu irmão? 

D. Violeta: Foi. Ele agora faleceu. Puseram droga na bebida, né? Solução de 

bateria. Um amigo dele de copo que chegou aqui em São Paulo...Eles estavam 

bebendo e o amigo botou a droga no copo dele, ele é boa pessoa, né? 

Envenenou meu irmão, mas não vou falar mal, que ele é boa pessoa. O 

Cristóvão é que quando bebia que era enjoado, né? Fora disso todo mundo aqui 

gostava do Cristóvão e gosta. Ele era o mecânico, os rapazes daqui que tinham 

carro, chamavam ele pra arrumar. Ele também gostava de dar as coisas para 

ajudar as pessoas... Comprava alimento e distribuía... Todo mundo conhece ele 

por aqui. Aí chegou um alagoano aqui, um rapaz de idade, eu nem conheço, era 

um tal de Pedro, eu não conheço não, ele. Aí disse que vivia bebendo e fez a 

brincadeira que matou meu irmão... Meu irmão também era alcoólatra, dormia no 

carro... Vivia mais no carro do que aqui, porque ele morava comigo. A mulher 

dele foi embora com outro cara lá, outro homem e levou os filhos tudo 

pequenininho. Aí ele ficou morando comigo até hoje... Arrumou outra mulher, 

morou com ela três anos, mas não deu certo, a menina era faxineira do HU. Aí 



  

veio e ficou morando comigo. Vai fazer quase seis meses, esse ano, que ele 

faleceu. É ele que fez aqui, ele invadiu aqui, na época num tava entrando... Ele 

pagava aluguel, a gente morava no Rio Pequeno. Aí ele chegou, fez um 

pedacinho pra ele e pra mim ficar até hoje. 

Entrevistadora: Você disse que quando chegou aqui, tudo isso aqui era um 

matagal? 

D. Violeta: É isso aqui era um lixão, não chamava São Remo... Era Guaianazes 

que era uma fábrica de cimento... Ali perto do hospital, num tinha  o hospital HU, 

não tinha nada. Ali tudo era casa, tudo era mato, nem existia o HU, não. Aí o 

meu irmão veio começou a invadir aqui, quando ele veio tinha dois barracos, que 

era do amigo dele que fez e chamou ele, ele veio também, primeiro ele veio 

marcou, construiu junto com o amigo dele. Ele foi o primeiro a invadir aqui. 

Entrevistadora: Esse pedaço aqui. 

D. Violeta: Até hoje, desde lá na frente... Ele morava comigo. Faleceu. 

Entrevistadora: E então é...Aí você veio morar aqui logo que ele construiu tudo 

isso aqui? 

D. Violeta: Vim. Eu morava lá noutra casa ele falou assim: “Vamos lá eu arrumo 

um lugar pra você, eu morei com ele, né?. Trabalhando e ainda morava com ele. 

Tive meus filhos, mas sem pai... Fiquei morando com meu irmão 

Entrevistadora: Você se casou? 

D. Violeta: Não, sou solteira não tive sorte com namorado... 

Entrevistadora: Como assim? 

D. Violeta: Essas coisas de não dá certo mesmo (se esquivando)... 

Entrevistadora: Você estudou até a sexta série? 

D. Violeta: Eu ia na escola lá, mas é que tive de vir pra cá, né? As outras irmãs 

estudaram tudo. Enfermeira, parteira, tudo trabalha no hospital lá em Recife. Eu 

trabalhei aqui no HU, mas eu fiquei em licença médica, entrou uma chefinha aí 

que não sabe de nada. Roubava fralda na lavanderia, diz que fez o pedido e 

alegando que eu pedi as contas, mas não pode mandar a pessoa na Caixa né. E 

até hoje! Eu botei lá no Sindicato, aí na justiça. Ficou de resolver pra eu voltar, 

aposentar por invalidez, que eu me machuquei lá dentro. Até hoje! Caducou. Fez 



  

seis anos e ainda não resolveram nada. Já pensou? Aí, eu tô por aqui, 

trabalhando por dia. 

Entrevistadora: Ta trabalhando por dia? 

D. Violeta: Passo roupa as vezes e cobro R$ 20,00. Também numa firma aí 

também, é a firma também fez sacanagem comigo, num me pagou... E eu com 

as duas netas aqui, sozinha, né? A mãe (filha de dona Violeta) abandonou as 

duas na minha mão. Aprontou com quinze anos fugiu, foi pra lá, lá pro lado do 

Embu e deixou as meninas comigo, eu que cuido delas. Faço tudo para não 

faltar nada pra elas. 

Entrevistadora: A sua filha tinha quinze anos quando engravidou? 

D. Violeta: Tinha quatorze, quando ganhou a primeira vez tinha quinze anos. A 

segunda ia fazer dezesseis. 

Entrevistadora: E ela vem ver as meninas? 

D. Violeta: Faz tempo que não vem... E quando vem não dá nada não! Tenho 

medo que ela leve as meninas de mim! 

Entrevistadora: E o que pensa em fazer quando acha que pode perder as 

meninas?  

D. Violeta: Eu sei lá...Vou levando. 

Entrevistadora: A senhora tem religião dona Violeta?  

D. Violeta: Eu vou na, aqui na evangélica, né? Freqüento a evangélica, 

Universal. Eu era católica, mas eu num ia não, depois um amigo ficava 

mandando eu ir lá fazer uma oração, aqueles negócios, me chamou, eu tô indo 

lá. 

Entrevistadora: Mora aqui com o filho agora e as netas, ou só com as netas? 

D. Violeta: Morava eu, meus dois filhos, meu meni... Minhas duas netas, e meu 

filho e meu irmão. Ele faleceu, né? Só ficou eu, minhas netas e meu filho. Ele me 

preocupa porque não pára em emprego nenhum! Eu achei besteira, mas mesmo 

assim ele saiu do emprego... Ele sabe da vida, né? Agora ele vai casar sábado 

que vem, já vai morar na casa dele. Eu fico eu e as minhas duas netas. 

Entrevistadora: Que idade têm as meninas? 

D. Violeta: Uma tem quatro anos e a outra tem cinco. 

Entrevistadora: Gosta de conviver com as netas, a senhora gosta? 



  

D. Violeta: Gosto eu criei elas e, são pequenininhas ainda crio, né? 

Entrevistadora: Porque que gosta delas? 

D. Violeta: Porque elas são minhas netas, né? 

Entrevistadora: A senhora gosta de criança? 

D. Violeta: Criança, gosto. 

Entrevistadora: Porque gosta de criança? 

D. Violeta: Eu já trabalhei com crianças muitos anos. Mesmo assim, mesmo que 

eu num trabalhei só com crianças, né? Porque eu num trabalhei... 

Entrevistadora: E a senhora falou, que veio pra São Paulo pra cuidar de uma 

irmã? 

D. Violeta: Foi da minha irmã. Daqui de São Paulo ela foi embora, tá em Recife. 

Ela voltou para Recife e é enfermeira de lá de um hospital. 

Entrevistadora: E onde você a senhora aprendeu a cuidar das pessoas? 

D. Violeta: Eu, eu criava meus sobrinhos tudinho lá em Recife. Da minha irmã 

mais velha, lá em Recife. Essas mocinhas daqui num trabalha, né? Porque 

querem estudo, algumas trabalham, estudam, outras que tem condição elas num 

trabalha, vai estudar. Aí lá não! Em geral elas trabalha, as mocinhas. As mães 

mandam tudo, estuda de manhã... “– Vai ficar com a sua irmã que é casada, vai 

cuidar das crianças, limpar a casa” Faz tudo. Todo mês ela trabalha também, ela 

compra sapato, vestido, alguma coisa perfume, né? E as meninas aqui, algumas 

a mãe tem condições não trabalha, só estuda, né? E outras trabalham... Aí 

depois a minha outra irmã casou, teve um filho, com dez anos ele saiu fugido de 

casa, a criança sumiu ela nem viu, aí ele morreu afogado, lá no rio, numa maré 

lá dentro, lá, lá em Recife. E minha irmã ficou quase louca, foi internada. E o 

meu cunhado era do hospital da polícia, ele até morreu agora, lá em Recife. Aí 

eu fiquei criando a menina dela quando a minha irmã foi internada. Aí de lá pra 

cá, quando ela ficou boa eu sempre ia ver os filhos dela... Até hoje eu gosto de 

criança por causa disso aí também.  

Entrevistadora: Porque aprendeu a cuidar cedo de criança? 

D. Violeta: Aprendi. Lá no norte a gente já cuida cedo de criança. 

Entrevistadora: Acha importante conviver com criança? 

D. Violeta: Eu acho. 



  

Entrevistadora: Por que? 

D. Violeta: Eu trabalhava ali no CEFAM, na creche, né? E eu fui direto trabalhar 

lá com as crianças. Agora a limpadora de lá acabou com o contrato e a gente 

saiu, né? Mas eu gosto muito de criança.  

Entrevistadora: E o que elas fazem que te agrada? 

D. Violeta: Elas são tão importante pra gente, né? Elas, as meninas são muito 

boas, as crianças gostam de mim, num sei porque, mas eles gostam. 

Entrevistadora: E você gosta delas, porque? 

D. Violeta: Eu gosto. Elas fazem muito carinho, né? Porque a gente sabe lidar 

com criança, né? Se não souber... Mas mesmo assim a criança é legal, muito 

boa. Gosto muito de criança. 

Entrevistadora: E como é que está a sua vida hoje? 

D. Violeta: A minha tá assim... Levando né, trabalhando, cuidando das crianças. 

Tô sozinha, né? Eu e Deus.  

Entrevistadora: A senhora acha que se cuida dona Violeta? 

D. Violeta: Cuido, eu cuido muito. 

Entrevistadora: O que você faz pra se cuidar? 

D. Violeta: Como assim, negócio de assim saúde? Um monte de coisa, né? Vai 

no médico faz uns exames, né? Faz isso tudo. O que eles mandam direitinho. 

Essa semana eu fui no médico, que tava aparecendo umas... Num sei se é 

desses bichos aí do rio, uma alergia, né? 

Entrevistadora: Os bichos do rio? 

D. Violeta: Fizeram exame da mordida, acho que é alergia. Fui no 

dermatologista e aí ela passou um remédio, olhou, examinou e tudo bem, né? Eu 

fui lá no posto com a Dra. Emília também. Ela disse que eu estava bem, com a 

saúde tudo bem graças a Deus. 

Entrevistadora: Então você acha que o posto ajuda a cuidar da saúde? 

D. Violeta: Ajuda. 

Entrevistadora: Como assim, o que eles fazem? 

D. Violeta: Eles orientam a gente, conversam e eles tratam muito bem a gente, 

né? Eu ganhei meu menino lá, eu, realmente acho que... No hospital 



  

universitário, eu ganhei meu menino aí. Os anos que ele tem é os anos que o 

hospital funciona.  

Entrevistadora: Ah é? 

D. Violeta: É o Dr. Ricardo que era meu médico do meu pré natal lá do Posto.  

Entrevistadora: Que ano que ele nasceu? 

D. Violeta: Ele nasceu em 82, né? Ele tem vinte anos. 

D. Violeta: E a menina é de 80. Ele tem o mesmo nome do médico que faleceu. 

Ele era muito bom pra mim. Eu gostava muito dele. 

Entrevistadora: Ah é, o nome do menino é o nome do médico?  

D. Violeta: Ricardo... Foi Ricardo, o médico do Posto que faleceu. 

Entrevistadora: Que Ricardo que era? 

D. Violeta: Eu esqueci o nome dele. 

Entrevistadora: Era o Ricardo Bruno? 

D. Violeta: É Ricardo Bruno, esse mesmo. 

Entrevistadora: Ele foi seu médico? 

D. Violeta: Ele era. 

Entrevistadora: Ah sim! Aí você botou o nome do menino de Ricardo? 

D. Violeta: Era pré natal, né?, Ele era muito bom. Queria bem a gente, gostava 

de eu. Dava os remédios direitinho. Ele cuidava direitinho mesmo, conversava. 

Ele agora... Diz que ele faleceu, né? 

Entrevistadora: Foi. 

D. Violeta: Meu menino foi passar num médico, lá e tem uma moça lá que diz 

que é sobrinha dele. Eu nem sei quem é... Sei que tem sobrinha lá. Eu sei que o 

meu menino me falou: “– Mãe a senhora pôs o nome lá, o meu nome igual do 

médico?” Aí num sei o quê... “– Foi pré natal que a senhora fazia” Eu falei:  “– 

É!”. 

Entrevistadora: Ele não sabia? Ele só soube agora! 

D. Violeta: Acho que ele faleceu, né? Faz muitos anos também, já tem vinte 

anos o menino. 

Entrevistadora: Faleceu em 96. Então, a senhora cuida da sua saúde, vai no 

posto, vai no hospital. E a senhora acha que falta alguma coisa pra cuidar melhor 

da sua saúde? 



  

D. Violeta: Também? Que deve tá precisando também? Agora atrapalha... Eu 

num sei se é por causa da idade, a vista, né? Agora eu vou ler assim, eu tenho 

que usar óculos. 

Entrevistadora: Ah, precisa melhorar da vista? 

D. Violeta: É. Eu já operei desses dois olhos, eu operei lá em Recife de 

catarata... Olha o mosquito tá vendo? É do rio esse mosquito. 

Entrevistadora: Não mata não, deixa aí. 

D. Violeta: Aí ele morde... Aí eu operei lá de catarata eu tinha dezoito anos 

daqui. Começou a coçar o olho, num sei se é porque de maquiagem, que eu 

gostava muito, eu andava enfeitada, né? Era vaidosa. Aí começou a coçar, aí 

crescia aquela carninha assim. Aí eu operei lá no Hospital Dom Pedro e operei 

um aqui no outro Hospital Modelo. Eu trabalhava em laboratório e tinha 

convênio. Aí o médico disse que não precisava de eu usar, mas agora depois eu 

tô com essa idade, e tá meio embaçado. Passa aquele branco assim nos olhos. 

A Dr. Emília me deu uma guia no hospital, eu fui fazer, né? O oculista aí ele 

disse que tava tudo bem, disse que a vista minha tava cansada. Era pra mim 

usar óculos pra ler assim, pra ler de vez em quando, que eu num vejo. Aí isso eu 

acho que tem que melhorar mais, eu não sei se é possível operar mais. Tem que 

ver, né, esses exames. Até o óculos tá ficando ruim pra mim agora, eu vou 

mandar ela me dar outra guia pra mim fazer exame de novo. Mas graças a Deus 

tô bem, a pressão ela mede no posto tá bem, eu fiz exame de diabete que nem 

na propaganda, né? Que faz, a campanha, eu fui lá e elas fizeram, disse que 

tava bem. Deu sem diabete, tava baixa, tava bom. 

Entrevistadora: Pra senhora o que é envelhecer? A senhora falou: “Eu já estou 

ficando velha”. O que é isso? 

D. Violeta: A gente passa dos quarenta diz que a gente já tá ficando velha, eu 

vou nesse embalo. Canseira, né? Acho que é estafa, né? Que a gente fica. 

Velha é a estrada o governo vai, manda arrumar fica novo. Nós estamos novas. 

É modo de falar, né? Fica cansada, é a estafa, trabalhar não tem tempo pra 

nada. Trabalhar, levar a criança pra creche, ir ao posto. Principalmente eu, pro 

HABIB’S Continental a pé levar elas (cerca de dois quilômetros). Eu sem 

trabalhar, né? Sem poder pagar as peruas, tudo. E a mãe não liga mesmo pra 



  

elas, deixou elas na minha mão, nem vem ver. Acho que faz muitos anos! 

Arrumou foi outro cara, arrumou outra menina. Veio aqui depois que o meu irmão 

morreu, que o marido dela foi fazer um serviço em Pinheiros, ele deixou ela aí 

deixou aqui, ficou comigo e depois foi embora, não deu mais as caras. Por isso 

que eu falo, a gente fica velho, fica nada! Velho é a estrada! A gente tá com 

saúde tá nova, tá bem. 

Entrevistadora: Acha que a sua saúde é boa? 

D. Violeta: Eu acho, até agora acho. Graças a Deus. 

Entrevistadora: Porque acha que é boa a sua saúde? 

D. Violeta: Ah, porque eu passo no médico, eu falo pra ele e ele fala que tá bem. 

Eu faço os exames, eu não tenho nada, nunca tive nada. Até agora não, né?. 

Pra estar sofrendo, passando... Problema de saúde é melhor que Deus leva 

logo. 

Entrevistadora: Agora se a senhora fosse dar um conselho pra alguém, pra 

essa pessoa envelhecer bem, o que você falaria? 

D. Violeta: Ah, eu falava pra se cuidar.  

Entrevistadora: Cuidar como? 

D. Violeta: De saúde, de, de negócio de, esse negócio de físico, essas coisas, 

pra andar, né? Que nem eu faço. 

Entrevistadora: Caminhar. 

D. Violeta: Caminhar, né? Ter muita física. 

Entrevistadora: O que mais? 

D. Violeta: Cuidar bastante pra envelhecer com saúde? 

Entrevistadora: Qual é o cuidado? Alguma coisa além de caminhar? 

D. Violeta: Fazer os exames, ver como é que tá, né? 

Entrevistadora: Fazer os exames, caminhar. 

D. Violeta: É. Ir lá no posto. Fazer os exames de sangue... 

Entrevistadora: E a senhora cuidou de tanta gente! Já falou das crianças que 

cuidou, falou de sua irmã, falou do seu irmão, falou de muita gente que você 

cuidou, né? E cuida de si mesma, mas além dessa história da saúde, da 

caminhada, que outras coisas a gente pode fazer, pra viver bem? 

D. Violeta: Viver em paz, né, trabalhar, se alimentar direito. 



  

Entrevistadora: Viver em paz... 

D. Violeta: Ter calma. 

Entrevistadora: Se alimentar direito, como é se alimentar direito? 

D. Violeta: É, as comidas, né que nós faz. 

Entrevistadora: O que é que tem que ter cuidado na comida Violeta? 

D. Violeta: A higiene né. 

Entrevistadora: A higiene. 

D. Violeta: A comida saudável né, pouco sal, temperar direitinho. 

Entrevistadora: Não comer muito sal, temperar direitinho, que mais? 

D. Violeta: Tem pressão, né? Que sal também, sal é ruim né. Ah, se cuidar 

direito e viver em paz.  

Entrevistadora: Se cuidar direito, viver em paz. 

D. Violeta: A senhora também não acha assim? 

Entrevistadora: Claro, claro. A gente tá perguntando a sua opinião porque... A 

senhora falou: “Passou dos quarenta a idade chegou”. 

D. Violeta: Vai passando tudo pra gente. 

Entrevistadora: Mas ao mesmo tempo, se a pessoa continua viva e não tem 

doença séria ela aprendeu a se cuidar de algum jeito? 

D. Violeta: É, até agora eu não tenho nada graças a Deus, tá lá tudo bem, né? 

Entrevistadora: Quando a senhora morava em Olinda, morava com a sua 

família, pai, mãe, todo mundo? 

D. Violeta: Morava. 

Entrevistadora: A senhora se dá bem com a sua família? 

D. Violeta: Eu me dou. 

Entrevistadora: E era muita gente em casa? 

D. Violeta: Era bastante gente. Minha mãe ganhou catorze filhos. 

Entrevistadora: Catorze filhos. 

D. Violeta: Aí morreu e ficou só onze né. Aí desses onze ainda morreu mais 

dois, que morreu uma menina por causa de fogos né,? Ela assistiu um jogo com 

aqueles fogos com três meses, soltaram uma bomba e ela chorou estourou, os 

ouvidos e... Morreu. E meus pais lá criavam... Eu mesmo lá eu nunca trabalhei, 

lá. Sempre ajudava minhas irmãs, trabalhava em casa e estudava. Meu pai tinha 



  

um emprego de ônibus, meu irmão também, que ele era motorista de ônibus, de 

táxi. Meu irmão sempre foi trabalhador. Depois serviu o exército, ele dava 

plantão na marinha e no exército. Meu pai depois arrumou uma mulher, foi 

embora, eu tinha três meses de casa nisso aí, minha mãe que cuidou da gente. 

Até hoje... E meus irmãos. Ela faleceu, ela veio pra cá faleceu, morreu de 

pressão. 

Entrevistadora: Quer dizer que seu pai saiu e a deixou com os filhos? 

D. Violeta: Deixou e ela criou. 

Entrevistadora: E ela morreu com problema de pressão?  

D. Violeta: Não, depois de seis anos que eu vim pra cá, de seis anos foi que ela 

veio pra cá e meus dois irmãos pegaram uma briga e ela ficou nervosa e deu um 

derrame nela, e ela foi pro hospital e morreu lá. Passou aqui no  HU e depois foi 

pra Clínicas. Mas graças a Deus tá tudo bem. Eu não estou sentindo nada. Eu, 

se eu sinto alguma coisa eu vou no médico e já falo alguma coisa, peço socorro, 

né? 

Entrevistadora: E antes de ir no médico, você faz alguma coisa? Pra melhorar o 

que tá sentindo? 

D. Violeta: É difícil, que eu vou pra igreja, faço corrente da saúde, né? E graças 

a Deus eu tô bem. Tem que buscar Deus, né? 

Entrevistadora: Tem uma corrente da saúde? 

D. Violeta: Deus primeiro e segundo os médicos, né? Se Deus não salvar, os 

médicos fazem tudo pela gente, né? É doença, salvar e tudo mais... O que Ele 

determina... Só Deus pra dar a cura mesmo. 

Entrevistadora: Violeta, a senhora tem planos pro seu futuro, quais são os seus 

planos? 

D. Violeta: Até agora eu num pensei não. Eu pensei em viver até o dia que Deus 

quer, trabalhar, saúde. É são esses meus planos, que eu tenho, né? Criar 

minhas netas, que eu peço muito a Deus, ver elas grande, estudando, 

trabalhando. Dar bons conselhos e torcer pra elas, né, pra elas serem meninas 

direitinhas.  

Entrevistadora: O que você pensa em deixar pras netas, de bom assim no 

aprendizado? 



  

D. Violeta: Paz, saúde, viver em paz no mundo e trabalhar, né? Se sustentar, se 

alimentando direitinho, se cuidando... Fazer o futuro delas, já que eu não posso 

dar, né? 

Entrevistadora: E o futuro é o quê? 

D. Violeta: Ah, trabalhar, arrumar um cantinho, estudar. Eu falo pra elas estudar 

né, pagar um cursinho se ela pode, pra mais tarde ela ter as coisas boas que eu 

num pude de dar o futuro pra ela.   

Entrevistadora: E, agora fala qualquer coisa que você quer falar, que a gente 

não conversou, que você gostaria de dizer pra terminar essa entrevista. 

Qualquer coisa, se você quiser. 

D. Violeta: Que eu gostaria?  

Entrevistadora: É. 

D. Violeta: Ah, fazer alguma coisa por mim, né? Melhorar aqui, porque não tem 

condições, né? E viver em paz e saúde até hoje, que é como eu tenho agora. 

Entrevistadora: A senhora disse melhorar aqui... É o quê? 

D. Violeta: Melhoramentos. 

Entrevistadora: Gostaria de fazer melhoramentos na sua casa? 

D. Violeta: Serviço arrumar emprego bom... Agora eu não tô conseguindo nada, 

só por dia assim. Pegar uma firma... O emprego que eu tinha era no HU, mas por 

causa de família “– Pede a conta, pede a conta” Eu tô aqui, num tô arrumando 

nada... “– Vai pra lá pra Recife” Eu trabalhei um monte que eu trabalhei era oito 

anos ou era nove no HU. Eu dizia: “– Mas eu não vou pedir não”, o Estado não 

manda embora, só se a gente pedir. Aí ele foi embora e foi o tempo que eu 

machuquei, fiquei de licença médica e diz que ela alegou que eu pedi. Mas por 

mim fazer melhoramento é assim... 

Entrevistadora: Melhoramento da casa... 

D. Violeta: Na casa, trabalho bom. Por causa da idade né, arrumar emprego 

agora é fogo. O bom era se eu voltasse pra aí né, se o pessoal aí (HU) me 

pegasse, né? 

Entrevistadora: Mas o que foi que aconteceu, que a senhora se acidentou? 

D. Violeta: Eu tava... Eu machuquei, eu trabalhava com a limpeza e começava a 

sentir o braço e o médico disse que era burcite e tendinite. Dava conta e eu 



  

podia mudar de serviço, setor. Eu pedia elas nunca trocada e me botava em 

plantão e lavação, aqueles corredores do hospital, como é grande, né? Eu fazia 

todos os serviços das meninas, trabalhava no pronto-socorro tudo. Quando saía 

de férias, eu ia cobrir tudo. Aí engessava os dois braços, eu passei a sofrer 

disso. Aí me afastou pro INPS, eu fiquei seis, seis meses ou foi sete meses. Não 

passei na perícia nem nada. Quando eu voltei pra perícia, eu pedi alta porque eu 

já tava, eu já tinha saído, eu num morava aqui não, eu morava de aluguel, o 

dono da casa pedindo as contas, cortou água, cortou luz, eu tava no escuro com 

as crianças, sem ter nada para as crianças. Meus meninos eram pequenininhos, 

eu não tinha neto ainda não. Aí, eu fui levando e quando o médico passou, 

chamou eu pra perícia, eu fui pedi alta. Cheguei lá ela já tinha mandado embora. 

Eu de licença médica... Eu peguei a papelada e fui lá na, na, no hospital lá no 

sindicato e eles disse que ia resolver. Eu tinha problema de saúde fizeram o 

CAT, eu fiz tudo, botei na mão do Dr. Walter, que era o diretor da limpeza lá e 

ele rasgou tudo, até saiu do hospital esse doutor, disse que ele tinha saído do 

hospital, a papelada num pode rasgar, né? Da firma, os médico, o laudo médico, 

essas coisas. Aí no problema de saúde eu num pus pra dentro lá pra resolver. 

Eu dei a queixa, o advogado lá disse que não, que era só rescisão, pra ver se 

ele, pra ver se ele fazia eu voltar. “Eu podia voltar a qualquer hora, é só fazer a 

ficha”. E até agora num teve chamada. Diz que meu nome ia pra Brasília, num 

sei, pra lá, pra discutir esse caso, pra eu voltar a trabalhar, que eu tenho que 

ficar até aposentar. Ou ele me aposentava, ele me aposentava por invalidez ou 

eu voltava a trabalhar. E eles discutiram esses assuntos e até hoje num 

resolveram nada. E caducou, faz seis anos agora, que fez agora em outubro, vai 

fazer. E eu num voltei ainda. Aí eu fico nisso. Depois disso eu arrumei uma 

limpadora, né? Trabalhei dois anos e meio, por causa dessas crianças eu saí, 

essas crianças fazem muita coisa assim, atrapalha, né? Porque a mãe largou na 

minha mão. Aí eu num posso trabalhar direito. Trabalhei numa casa agora, dois 

meses vai fazer que não paga, amanhã eu vou ver se eles vão me receber. Eu 

nem fui, era pra eu trabalhar segunda quarta e sexta. Essa semana eu não fui. 

Mas se eles não me pagar eu não vou, né? Vou levando a vida aí, como Deus 

quer e consegue. Não é verdade? 



  

Entrevistadora: Eu agradeço, muito a sua participação é muito importante pra 

gente a sua entrevista. 

D. Violeta: Aí a senhora desculpa aí alguma coisa, alguma falha minha, que eu 

fiz, que eu falei, né? Aí boa sorte pra senhora. 

Entrevistadora: Muito obrigado, pra você também. 

D. Violeta: Fica com Deus. 

Entrevistadora: Amém.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Entrevista D. Margarida (27/02/2003) 

 

Entrevistadora: Por favor, se apresente para mim, fale o que vier... 

D. Margarida: Primeiro eu estou morando aqui há vinte e cinco anos... Moro aqui 

nesse barraquinho e até agora eu não tive a condição de construir o meu barraco 

que é meu sonho. Veja como ele é simples, de madeira, fico preocupada se é 

um lugar limpo... Segundo, eu fazia acompanhamento no posto porque tinha 

pressão alta, então eu fui para o posto fiquei no posto um bom tempo, passei por 

vários médicos lá, aí desde uns três anos pra cá eu não vou mais no posto, 

porque eu não sentia mais nada, como até agora eu não estou sentindo nada. 

Eu faço de tudo, como de tudo, não sinto nada aquilo que eu sentia antigamente, 

não sinto, mas não é por aí que eu vou parar de ir no posto, eu não parei. Na 

hora que eu precisar que eu me sentir doente, eu vou. Na hora que precisar, eu 

vou no posto. Na hora de pegar remédio eu já tenho minha receitinha, eu só vou 

lá apresento minha receitinha na farmácia e eles me caçam meu remédio. Agora 

esses dias eu estou parada... E não estou pegando remédio porque não é justo 

pegar remédio se não estou sentindo nada, porque falta para os outros. Muitas 

vezes eu fui no posto e me faltou remédio... Quer dizer esse remédio que eu 

pego pra trazer pra casa pra ficar dentro de casa sem eu usar e não dar pros 

outros? E assim dou pra outro. 

Entrevistadora: As suas consultas têm sido marcadas? E a senhora tem faltado 

nas consultas? 

D. Margarida: As minhas consultas não foram marcadas nenhuma... Quando eu 

passava no médico, o médico falava: “Olhe a sua consulta vai ficar marcada pra 

tal dia” e se não tinha, ele dizia “Tal dia venha marcar” e eu mesma ia, eu 

mesma marcava minha consulta e eu nunca deixei meu médico. O dia que eu 

tinha médio tinha vez, que eu ia e não era nem dia, eu esquecia! Aí como não 

tinha ninguém para ler o cartão, às vezes eu pegava e ia... “Não é hoje... é 

amanhã... Ou: “Não é agora! É de tarde” Eu voltava, vinha pra casa e na hora 

que era a consulta eu voltava, mas não... Eu acho que pra mandar marcar por 

outra pessoa, se eu mandei marcar foi uma vez, uma vez ou duas. Porque no 

tempo que eu trabalhava eu vinha do serviço eu já passava lá, marcava meu 



  

médico assim na hora da saída do serviço. Depois eu não trabalhei mais, o meu 

serviço mesmo era ficar em casa e ir pro médico, aí eu não tomava ninguém, eu 

pegava remédio pra mim, já marcava pra mim e passava no meu médico e por aí 

ia.  

Entrevistadora: Mas e agora faz três anos que não vai na consulta? 

D. Margarida: É eu peguei remédio... O ano passado eu viajei pro norte. Aí 

como eu ia viajar, eu passei lá no posto no mês de... Janeiro eu fui no posto e 

peguei remédio e já tinha dois anos que não passava no médico. Eu fui lá, eu 

peguei aquela receita que eu tinha e fui lá e falei com o rapaz do posto, da 

farmácia e contei e aí ele falou assim: “– É, mas remédio não tem todo” E eu 

disse: “– Não, mas tendo uma parte... Porque eu vou viajar e lá eu tenho medo. 

Porque lá no norte o médico é difícil e eu vou pro norte e não sei como vai ser lá” 

Aí eu peguei remédio lá do posto quando eu viajei pro norte, no ano passado em 

janeiro e aí nunca mais fui. Aí levei o remédio, tomei um pouco, o resto quando 

eu cheguei aqui... Eu ainda tenho até um resto aí. Aí eu não usei mais, também 

não fui mais no posto, devido eu não está sentindo nada eu pensei assim... 

Porque eu já fui lá duas vezes procurar remédio para o meu marido, mas não 

encontrei o remédio dele lá. Mas pra mim mesmo, nunca mais peguei.  

Entrevistadora: Quantos anos a senhora tem, dona Margarida? 

D. Margarida: Eu tenho cinqüenta e oito. 

Entrevistadora: Aonde a senhora nasceu? 

D. Margarida: Nasci no norte. 

Entrevistadora: Em que cidade? 

D. Margarida: Numa cidade que se chama Campo Alegre lá no Piauí que é São 

João do Piauí. 

Entrevistadora: Fica perto de Teresina? 

D. Margarida: Fica perto de Teresina. Do Campo Alegre a Teresina, é umas 

cinco horas de viagem. 

Entrevistadora: A senhora mora aqui há vinte e cinco anos nessa casa e a 

senhora veio direto do Piauí pra cá? 

D. Margarida: Moro nesse bairro há vinte e cinco anos. Eu vim do Piauí cheguei 

aqui, eu fiquei uns dez anos trabalhando em casa de família e morando em casa 



  

de família, só vinha pra casa da minha cunhada no fim de semana. Porque 

quando eu vim do norte, eu vim separada do meu marido. Aí fiquei morando com 

minha cunhada no fim de semana, na semana eu ficava na casa da patroa. Aí 

ela comprou... Minha cunhada morava em outro lugar, não era aqui. Aí minha 

cunhada comprou um barraquinho aqui. Aí quando ela comprou o barraco dela, 

ela falou assim pra mim: “– Margarida, tem um barraco pertinho estão vendendo, 

você não vai comprar um barraquinho pra você?” Quando ela passou pra cá, 

meu marido veio lá do norte pra cá. E falou: “– Vamos viver junto que assim não 

dá” Tudo bem. Passamos a morar junto de novo. Foi quando a Maria falou: “– 

Então, agora vocês compram um barraquinho pra vocês porque meu 

barraquinho é pequeno, vocês ficam aqui até vocês conseguir o lugar de vocês.” 

Aí a gente comprou esse barraco aqui. Quer dizer eu já estava com, acho, cinco 

anos que morava no emprego, aí faz mais ou menos vinte e cinco anos que 

moro aqui, porque eu já morava aqui com minha cunhada. Ela morava aí em 

baixo e eu comprei esse aqui pertinho por isso eu digo, tem coisa de vinte e 

cinco anos que moro nesse pedacinho aqui.  

Entrevistadora: E por que razão veio do Piauí, morar aqui?  

D. Margarida: Eu vim porque nós separamos, devido ter separado eu disse: 

“Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui, não!” Lá nós trabalhava de roça, foi 

quando aconteceu isso, peguei larguei lá e  vim pra cá.  

Entrevistadora: E o que fazia na roça? 

D. Margarida: Na roça tinha tanta coisa que fazer! Na roça a gente carpia, saía 

de manhã cedo, saía cinco, sete horas da manhã pra roça, pegava aquela 

enxadinha, jogava no ombro e saía pra roça. Aí ia carpir. Carpia até meio dia! 

Meio dia vinha pra casa, almoçava, quando era duas horas voltava pra roça de 

novo pra carpir, aí era no inverno. Trabalhava janeiro, fevereiro e março na 

plantação. Aí vinha a colheita. Apanhar feijão, apanhar algodão, arrancar 

mandioca, tudo isso era serviço. Aí nisso a gente não tinha tempo. A gente era 

empatado o ano inteiro, quando acabava uma coisa, tinha outra. Quer dizer que 

a colheita já tinha terminado de fazer aquela colheita toda pra guardar tudo, 

milho, feijão, algodão, mandioca. A gente trabalhava até setembro, outubro, final 

de outubro. Aí vinha a roça pra bater, aqueles pastos que ficavam, aqueles 



  

matos pra queimar, pra plantar no inverno de novo, quando começasse o inverno 

em janeiro de novo. Aí trabalhava novembro, dezembro e quando era em Janeiro 

começava a plantação que as plantações lá, começam em janeiro. E por isso a 

gente nunca parava de trabalhar.  

Entrevistadora: E a senhora foi na escola? 

D. Margarida: Não fui na escola. Na escola... No norte, não tinha escola pra 

gente... Tinha assim, meu pai pôs um professor em casa pra ensinar, mas aí 

ensinava os maior, os menores era pra ficar fazendo outra parte do serviço pra 

não parar tudo. Uma parte, aqueles maior que já tinha dez, quinze anos, ia pra 

escola, agora aqueles que tinham de oito anos abaixo, não iam na escola aí nós 

não estudamos! 

Entrevistadora: E senhora não aprendeu a ler? 

D. Margarida: Nem escrever! 

Entrevistadora: E assinar o nome? 

D. Margarida (falando alto pra cumprimentar a vizinha): Oi Eva! Tudo bom, 

dona Eva?  

Voz de D. Eva (respondendo da casa dela): Tudo bem, Margarida! 

D. Margarida: Pra assinar o nome? Aprendemos sabe cuma? Quando veio a 

votação! Que os políticos saíam nas casas... Saía ensinando (com voz grave): 

“Assine aqui! Não, os dedos, não! Assine aqui” Pegava nas mãos da gente e ia 

ensinando fazer. 

Entrevistadora: E assim aprendeu a assinar o nome? Com os políticos? 

D. Margarida: Com os políticos... 

Entrevistadora: E como está sua vida? 

D. Margarida: Eu acho que minha vida está mais ruim que lá no norte... 

Entrevistadora: Por que? 

D. Margarida: Porque lá no norte tudo é mais fácil, aqui as coisas é muito difícil! 

Primeiro: a pessoa sem trabalhar, não tem como! Fica o dia todinho, assim só 

dentro de casa fazendo aquele servicinho de dentro de casa umas horas tem 

alguma coisa pra fazer, outras horas não tem. Lavar roupa, passar roupa, fazer 

comida, só. Aí não vai ficar o dia inteiro fazendo isso, que isso faz na parte da 

manhã, na parte da tarde não tem nada pra fazer. Aí o que é que eu faço de 



  

tarde? Devido não ter outra coisa pra fazer, eu pego levo a menina na escola, 

chego aqui e digo: “Vou ficar aqui, vou ter que fazer alguma coisa...” Aí eu pego 

e saio por aí, pra USP, eu digo “Eu vou andar porque eu me distraio melhor”. 

Porque ficar dentro de casa é muito ruim, sem fazer nada! Por isso eu digo, lá no 

norte não é assim. Lá no norte a gente se empata com tudo! A vida aqui é muito 

ruim...  

Entrevistadora: E o que a senhora acha que poderia melhorar a sua vida aqui? 

D. Margarida: Eu acho que para melhorar a vida, ou é trabalhar... Trabalhar não 

tem mais jeito. A pessoa de 40 anos ou mais não arruma mais serviço. A vida 

aqui pra viver melhor, só se trabalhasse mesmo, outra coisa acho que não tem 

não.  

Entrevistadora: E como está sua saúde? 

D. Margarida: Graças a Deus a minha saúde é boa! Já fui muito caturada de 

pressão alta, mas graças a Deus eu agora, de uns três anos pra cá não me sinto 

doente, não sinto dor assim que nem eu vejo dizer: “Ai eu não me güento, tô com 

uma dor nas pernas...” Eu fico cansada, se ando muito, se subo essa ladeira 

aqui, me sinto cansada, mas pra dizer assim: “Eu sinto dor, eu to com uma dor” 

Dor de cabeça... Dor de cabeça é a coisa mais difícil eu sentir uma dor de 

cabeça, dor no corpo pra eu sentir uma dor assim é se eu pegar uma gripe muito 

forte. As vezes eu fico com a cabeça meia grossa, mas dor eu não sinto dor... 

Dou graças a Deus de três anos pra cá eu me sinto muito bem de saúde. 

Entrevistadora: E a senhora se cuida então? 

D. Margarida: Eu me cuido, eu não vou comer uma coisa que eu estou vendo 

que... Porque todo mundo sabe que tem as comidas mais pesadas. Porque 

comida? Bom, feijoada eu não como porque o médico falou pra mim que é muito 

pesada eu não como comidas assim que vem enlatadas que eu já sei que faz 

mal. Era no tempo que eu vivia mais castigada da pressão que eu comia, não 

enjeitava nada comia de tudo. Como minha comidinha mesmo do dia a dia feijão, 

arroz, salada, um pedaço de carne, um ovo, mas graças a Deus eu me sinto 

muito bem, não sinto dor nenhuma pra dizer assim: “Hoje eu to deitada, não vou 

me levantar da cama que eu não me güento” Não, eu me levanto dez pras cinco, 

todo dia, faço café e não consigo mais voltar pra cama pra deitar. Já vou fazendo 



  

alguma coisa. Vou passando um pano nas coisas ou vou tirando, o que tiver, eu 

vou tirando ou senão me sento ali naquela pedrinha ali, olha, quando o sol está 

muito quente, aí fico lá. Entro pra dentro lá pras dez e meia pra preparar o 

almoço e arrumar a menina pra ir pra escola que ela vai pra escola, dez e 

quarenta quer almoçar. Aí fica até onze e meia e vai se arrumar porque entra na 

escola de uma hora, aí vou lá em cima no Sabidinho deixo ela lá, quando é de 

tarde vou lá pego ela de novo essa é a minha vida. É essa... 

Entrevistadora: A menina é sua filha?  

D. Margarida: Não, eu crio essa menina de mãe viva! Ela veio pra cá já tinha 

três anos, agora tem onze anos. Veio dormir... Passar uma noite e aí não quis 

mais ir embora... É filha do meu sobrinho, ela é sobrinha segunda. Aí a mãe dela 

mudou, eu estava no norte quando a mãe dela mudou. Aí ela ligou: “– Mãe, 

minha mãe vai mudar”. E eu: – “Então minha filha vá mais ela” E ela: “Eu não eu 

não vou não, não vou pontá ela, eu to doida?” E eu digo: “Mas por que você não 

vai com sua mãe?” “– Vou não, vou não!” No fim de semana eu mando ela ir, eu 

pergunto primeiro “– Taís, você quer ficar o fim de semana aqui ou quer ir pontá 

sua mãe?” E ela: “– Se você deixar eu vou pra casa de minha mãe” Ela vai 

sábado de tarde e volta domingo de noite. Mas não vai pontá a mãe, não vai. 

Entrevistadora: Ficou aqui e a senhora cuida dela? 

D. Margarida: Eu cuido dela. 

Entrevistadora: E já cuidou de mais alguém além dela? 

D. Margarida: Não, só ela mesmo. Não tive filhos.  

Entrevistadora: E o marido trabalha de quê? 

D. Margarida: De pedreiro. Ele trabalha na USP.  

Entrevistadora: E a quando a senhora fica aí na frente, na pedra, o que fica 

fazendo, passa alguém pra conversar? 

D. Margarida: É! Vêm as vizinhas, a gente fica lá conversando... Conversando 

sobre a saúde mesmo. 

Entrevistadora: E o quê vocês conversam? 

D. Margarida: “– Ah! Amanhã eu vou no médico... Eu estou... Não estou 

agüentando fazer nada”... E eu: “– Graças a Deus eu agora eu tô de ferro!” A 



  

gente conversa sobre saúde: Uma diz “– Eu sinto uma dor na perna” Outra: “Eu 

estou com ansiedade” E eu: “– Graças a Deus, eu não sei o que é isso!”  

Entrevistadora: E o que aconteceu de três anos pra cá pra senhora melhorar da 

saúde?  

D. Margarida: O que aconteceu é que eu tirei aquilo da cabeça... Que estava 

doente! Porque é: “Tô com a pressão alta... Hoje eu não tô agüentando, mas 

hoje eu não vou fazer nada...” Aí, quando foi um dia eu disse: “Não, mas isso aí 

também eu tenho que dar um basta”. Eu não vou ficar o tempo todo reclamando, 

né? Eu digo: “Não de hoje em diante eu não vou tomar remédio e eu não vou 

aceitar que eu fico doente da pressão e aí pronto, tirei aquilo da cabeça. Eu 

deitava e levantava pensando em ir no médico: “Amanhã tenho que ir no 

médico...Ah, não eu vou no médico...” Muita coisa, todo dia, toda semana ... Eu 

não ia toda semana...Eu falava que era toda semana, mas não era toda 

semana... Uma vez por mês, de dois em dois meses de três em três meses eu 

tinha médico. Eu digo eu chego lá o médico pergunta, eu tô na mesma.”– Mas 

dona Margarida, a senhora tem que fazer um regime, a senhora tem que parar 

de comer com sal, tem que...” Todo dia uma coisa só. Aí passava o mesmo 

remédio aumentava as doses do remédio e nunca eu conseguia ficar boa. Eu 

digo não, não é assim também os médicos estão pra ajudar a gente, mas a 

gente tem que ajudar os médicos, não é só assim. Eles têm que fazer as partes 

deles, eles fazem a parte deles e a gente faz a da gente, porque é tanta gente 

doente que... A gente chega nos postos, o que tem de gente e ainda fica 

xingando “Cansei de esperar e fazer nada” Eu via gente brabo! Eu mesma 

reclamei, não vou dizer que não reclamei. Digo “Eu cheguei tal hora aqui e o 

médico... Até agora... O que está chegando e quem chegou depois está 

passando na minha frente e eu estou aqui, mas por que?” Eu pus isso na 

cabeça: “Porque que eles passam uns na frente do outro?” Porque estão pior, os 

que eles passam na frente... Porque se todas as vezes que a gente for no 

médico a gente for xingar o médico...Os médicos não têm culpa . Por isso eu 

digo, os médicos ajudam a gente, mas a gente também tem que ajudar a eles. 

Entrevistadora: E como, a senhora pensa que ajudou os médicos? 

D. Margarida: Eu melhorei, eu não tô dando esse trabalho pra eles, né?  



  

Entrevistadora: Além da força de vontade, a senhora lembra de ter feito alguma 

outra coisa para melhorar a saúde? 

D. Margarida: Não que eu lembre, não. Foi a minha força de vontade.  

Entrevistadora: E quando morava na roça o que fazia pra cuidar da saúde? Faz 

aqui também? 

D. Margarida: Lá na roça a coisa que eu fazia pra melhorar a saúde é se estava 

com uma gripe... Era outra coisa, era não, é! A única coisa que tem, que eu vim 

no ano passado de lá e ainda está do mesmo jeito... Se você tem uma dor de 

barriga aqui tem o soro caseiro pra fazer e lá eles não fazem o soro caseiro, eles 

vão, tiram um casca de pau e fazem um chá, toma. Aquela casca de pau já 

sarou aquela dor que ta na barriga. Se você está com dor de cabeça, você pega 

faz um chá... Se você tem um comprimido na casa, um Anador ou qualquer outro 

comprimido, toma aque le comprimido com chá de uma folha de laranja, qualquer 

uma folha... Passou a dor de cabeça. Esse é que é o remédio.  

Entrevistadora: E aqui a senhora usa esses remédios? 

D. Margarida: Não uso... Porque pra fazer esse remédio eu não agüento...O 

comprimido que eu tomo e não me sinto mal do estômago é o comprimido da 

pressão, outro comprimido eu não posso tomar. O chá que eu faço aqui é que eu 

pego uma folha de capim santo, é o chá eu faço aqui, eu pego a folha de capim 

santo... Uma folha de outro matinho por aqui que dizem que serve pra fazer chá, 

erva cidreira, capim santo, faz um chá, mas aquele chá não vai me ajudar, não. 

Porque eu tomo só aquele chazinho... Será que só aquele chazinho vai servir?  

Entrevistadora: E na sua opinião por que toma chá de casca de pau na roça 

ajuda e aqui o chá não ajuda? 

D. Margarida: Não sei se é porque a casca de pau lá é de um pau e daqui é de 

outro, não sei porque... 

Entrevistadora: E o capim santo é o mesmo? 

D. Margarida: Não, o capim santo não é o mesmo, é diferente... Lá, o capim 

santo de lá não... Lá não tem capim santo... O chá deles lá é folha de laranja, é 

casca de pau como eu tô falando, vai lá no mato tira uma casca de pau, faz um 

chá ou se não... É isso aí só isso. O soro caseiro, eles não sabem fazer lá. Não 

sabem fazer, não, eles não fazem. Tem uns que tomam, mas têm outros que se 



  

o médico manda “– Toma soro caseiro” “– Aí, esse soro caseiro não vai servir, 

fazer em casa...” 

Entrevistadora: E se não tem capim santo lá, onde a senhora aprendeu a tomar 

capim santo? Quem ensinou? 

D. Margarida: Aqui quem me ensinou a fazer chá do capim santo foi nas casas 

que eu trabalhava que... “Faz um chá de erva cidreira, faz um chá de capim 

santo” Aí eu pensei ”Mas que capim santo que é esse, então quero ver esse 

santo, onde que ta!” “Não menina, é um pau, é uma planta” Aí me mostraram e 

disseram: “Você pode até comprar na feira” E aí eu fui aprendendo nas casas 

que eu trabalhei. 

Entrevistadora: E nunca servia esse chá? 

D. Margarida: Pra mim servia assim de alimento, me servia, mas dizer que tirava 

a dor... Eu sei que o chá de capim santo é bom pra dormir. Dorme que é uma 

beleza! Eu nem tomo, porque penso “Eu não vou tomar não, porque senão eu 

não vou acordar” Mas mesmo assim eu brinco, mas tomo... 

Voz de transeunte que chega na porta: Quem estava me chamando dona 

Margarida? 

D. Margarida: Tinha uma pessoa lhe chamando aí, uma menina, não sei quem 

é... Bom dia! (Se dirigindo a enteada que acordou e chegou na sala) 

Voz da enteada: Bom dia. 

Entrevistadora: Bom dia! E em que lugar a senhora passeia na USP?  

D. Margarida: Eu não ando a USP inteira porque logo eu canso, mas eu entro 

aqui no portão aqui, eu vou lá em cima da academia, eu vou lá no portão do 

posto, faço aquele balão lá, eu entro aqui pelo lado da raia, faço esse balão aí, 

vai dar na academia, volto ali pelo lado do posto e vou ali pelo posto ali das 

cobras. Ando muito. 

Entrevistadora: A senhora vai sozinha?  

D. Margarida: Sozinha eu não vou porque eu tenho medo! Às vezes eu vou mais 

ela aqui (se referindo a enteada) no dia que ela não tem escola, as vezes eu vou 

mais a vizinha, mas ir sozinha mesmo eu tenho medo.  

Entrevistadora: Medo de quê dona Margarida?  



  

D. Margarida: Eu tenho medo que dizem que aí dentro tem tarado. Aí eu não 

vou só não! Mas eu ando muito aí. Nos fins de semana, a gente fica aí na USP o 

fim de semana inteiro, se não tem outro lugar pra ir... Aí a gente vai pra dentro a 

gente anda aí dentro. 

Entrevistadora: Eles deixam entrar no fim de semana? 

D. Margarida: Deixam. No sábado, no domingo não! Domingo é fechado. 

Entrevistadora: Mas foi sempre fechado? 

D. Margarida: Não! A USP aí foi fechada... De uns três anos pra cá... Mas era 

aberto. Dia e noite, todo mundo entrava aí dentro.  

Entrevistadora: Por que será que foi fechado? 

D. Margarida: Não sei porque fecharam, mas fecharam que nesse tempo que a 

gente... Que aí era aberto tinha liberdade aí dentro... Era todo mundo. A USP era 

cheia de gente, agora é mais difícil. Vinha gente de fora , que vinha pra ficar 

andando aí dentro, aí depois que fecharam, as vezes a gente vai, eu mesma já 

fui aí dentro depois que fechou, eu já andei aí dentro no domingo, mas mudou 

muita coisa. 

Entrevistadora: O quê mudou? 

D. Margarida: Não tem gente, a segurança aí dentro agora ta mais pouca que 

antigamente tinha muito segurança aí dentro, acho que não tem segurança 

porque não tem gente, já fecha mesmo pra ninguém entrar, mas não sei porque 

que mudaram, que fecharam, não sei.  

Entrevistadora: A senhora caminha todos os dias? 

D. Margarida: Todo os dias não, às vezes eu caminho uma vez por semana, 

duas vezes... 

Entrevistadora: E além de ir na USP, a senhora sai de casa pra outros lugares? 

D. Margarida: Não. Eu pra sair de casa se não for aí na USP... A não ser 

assim... Se eu for sair pra pegar... Pra pagar alguma conta, às vezes eu saio de 

manhã no sábado aí eu fico o dia inteiro, andando. Às vezes eu fico em Osasco 

ou em Pinheiros comprar alguma coisa, mas não sou de sair.  

Entrevistadora: A senhora é aposentada?  

D. Margarida: Não. 

Entrevistadora: Tem direito a aposentadoria? 



  

D. Margarida: Eu fui o ano passado para o norte dizendo que era pra aposentar 

sei que fui em Janeiro, cheguei lá dei entrada na aposentadoria. Vai ser difícil 

porque só aposenta se tiver trabalhando, aposentar pelo FUNRURAL. Sei que 

dei entrada, primeira carta veio negada. Aí veio a segunda entrada veio negada, 

na terceira disse agora tem que entrar com recurso, veio negada de novo, aí eu 

disse: “Sabe de uma coisa?” Fiquei oito meses lá no norte  “Eu nem aposentei, 

gastei o que eu tinha, eu digo eu vou embora e peguei e vim embora. Agora diz 

que pra aposentar na terceira vez, eu fui no advogado, aí perguntei aí ele falou: 

“Pra você aposentar, você não aposenta pelo FUNRURAL. Você vai aposentar 

com idade de sessenta ano se você pagar ou registrar sua carteira mais quatro 

anos ou se você pagar o INPS por fora pra você aposentar, com idade de 

sessenta ano” Disse: “Ta bom, assim ao invés de ficar eu vou me embora” Aí vim 

embora.  

Entrevistadora: Desistiu da aposentadoria? 

D. Margarida: Desisti. Porque lá não dá. Agora tem que esperar os sessenta 

anos pra ver se consegue.  

Entrevistadora: A senhora tem os papéis do tempo que trabalhou nas casas de 

família? 

D. Margarida: Do tempo que eu trabalhei em casa de família eu não tenho não. 

Só tenho o registro na carteira, é o papel que eu tenho. E do FUNRURAL tenho 

as papeladas da... Como eles falam lá? Daquele negócio das terras que 

pagam... É o papel que eu tenho. Outro eu não tenho. Aí tenho que esperar os 

sessenta anos, se eu for viva, pra ver se eu vou conseguir. 

Entrevistadora: A senhora tem família no Piauí? 

D. Margarida: Tenho minhas irmãs. Os meus irmãos estão todos lá. Tenho lá, 

cinco irmãos. Fora isso, pai e mãe não tenho mais, mas minha família está toda 

lá. A minha família é grande. Se eu for contar não dou conta de contar. (risos) 

Entre irmão... Irmão é mais pouco, mas primos, sobrinhos, tios, ta tudo lá.   

Entrevistadora: E a senhora convivia bem com sua família quando morava com 

seus pais? Quantos vocês eram? 

D. Margarida: Éramos em dez. Todo mundo se dava bem. Era muito bom. Todo 

mundo trabalhava na roça. Eu não sou filha mais velha, sou das do meio tinha 



  

mais gente pra frente e tinha mais gente pra trás. Duas pra trás e pra frente tem 

um monte (risos). 

Entrevistadora: E porque a senhora acha que era bom no norte? 

D. Margarida: A ruindade do norte é porque lá não chove direito e não tem 

dinheiro. Mas se chovesse, mesmo sem dinheiro se chovesse direito era muito 

bom. Era não, é muito bom. Porque lá a gente tem liberdade, a gente pode 

chegar e deitar assim no meio do tempo, dormir e amanhecer o dia, nada te 

aborrece. Você sai de manhã fica pela roça, por onde você quer andar, você 

chega e não acha nada fora do lugar, você deixou naquele lugarzinho, você 

acha. Lá no norte é muito bom! Eu tenho saudades. 

Entrevistadora: E aqui não tem liberdade dona Margarida? 

D. Margarida: Porque você está dentro de casa e está com medo ainda. Tenho 

medo de ladrão, esses maconheiros aí que aqui é cheio, tenho tanto medo. Tem 

que está esperto. Daqui mesmo não tenho medo, não porque a gente é 

conhecido, eles conhecem a gente, mas tenho medo que venha de fora, eu vejo 

tanta coisa nos jornais e tenho medo. Agora aqui mesmo, não tenho medo, não. 

Os daqui são conhecidos, esses que fumam maconha por aqui são conhecidos. 

Não aborrece. Eu sei que graças a Deus nunca vi nada, nunca escutei nada, 

nunca me disseram nada, também eu não vou provocar ninguém pra mim tanto 

faz fazer errado como fazer certo ou pra mim a conta é uma só e não sendo eu 

estando no meio, mas os de fora eu tenho medo. Agora lá no norte não! Lá no 

norte é muito bom. Lá no norte tem mais liberdade. Essa menina não queria vir! 

Levei ela no mês de Janeiro aí quando começaram as aulas eu vim deixar ela 

aqui, mas ela não queria vir. Ela fala: “Mãe, vamos embora pro norte? Faz minha 

transferência pra lá” Eu digo: “Deixa que um dia nós vamos” Tenho vontade de 

voltar. 

Entrevistadora: A senhora tem alguma religião, dona Margarida? 

D. Margarida: Eu sou crente, graças a Deus, pela misericórdia. A igreja é Deus 

é Amor é aqui perto eu desço aqui na avenida São Remo e vou. 

Entrevistadora: A senhora vai na igreja toda semana? 

D. Margarida: Eu não vou toda semana, eu vou uma vez na semana ou no fim 

de semana senão de quinze, oito dias... No meio da semana eu tiro quarta ou 



  

sexta, qualquer um dia assim... Aí eu vou na igreja. Quando eu não vou na parte 

da manhã cedo aí vou na parte da noite, da tarde qualquer hora que tem. Das 

sete as nove na parte da manhã outras tem das duas às três e outras tem das 

nove da noite e por aí vai. Não é que eu não posso, como eu não vou na parte 

da manhã às vezes, eu vou de tarde, senão eu vou de noite, depende do horário 

que eu achar que eu to mais desocupada assim com menos coisa pra fazer. 

Entrevistadora: E a senhora é crente há muito tempo? 

D. Margarida: Há uns cinco anos. Antes eu era católica.  

Entrevistadora: Por que resolveu mudar? 

D. Margarida: Eu não sei... Deu aquilo na cabeça e fui pra igreja. 

Entrevistadora: A senhora sabe por que esse pedaço chama São Remo? 

D. Margarida: Eu não sei. Nunca ouvi falar. 

Entrevistadora: E esse bairro era diferente há vinte e cinco anos? 

D. Margarida: Eu cheguei aqui não tinha essas casas, aqui era mato, esse 

campo aí era uma lagoa, aí era uma água de mina... A minha cunhada pegava 

peixe aí dentro de uma água suja que tinha aí, uma lagoa. Aqui só tinha um 

barraquinho ali em cima, um senhor que mora ali em cima, aqui era tudo mato. 

Daí a pouco foi aumentando e cresceu. A água pra gente beber água aqui, que 

quando nós chegamos aqui não tinha água encanada, não tinha luz. A gente ia 

pegar água... Ainda estava construindo aqui o HU...Quando estavam limpando o 

terreno pra construir o HU, tinha só uma casinha lá no meio, a gente pegava 

água lá em cima no HU, aqui tudo era barro. A gente descia com aquelas 

vasilhas de água, aquelas latas d’água na cabeça ou assim na mão, quando 

chegava aqui só chegava metade, a água caía, derramava tudo! Caí muitas 

vezes! Carregando água de lá do HU pra beber, pra cozinhar, pra tomar banho... 

A água era de uma casinha, acho que era de uma casa que acho que era do 

terreno já de fazer o hospital ou de posto, não sei. Tinha uma torneira, lá em 

cima no HU. A torneira era ali por onde tem uma letra assim na pracinha do HU, 

mas era só lá... A gente descia esse pedaço aqui quando tava chovendo, aquele 

lamaceiro escorregando lá das quebradas... 

Entrevistadora: E a água do lago não dava pra beber? 

D. Margarida: Não. Era suja, água suja, não tinha cuma... 



  

Entrevistadora: E porque aterraram a lagoa? 

D. Margarida: Eu não lembro, outro dia eu tava falando: “Menino engraçado 

quando eu vim dá por fé já estavam aterrando o lago”. Não sei porque foi que 

aterraram não sei por onde começou, sei que já tinha aterrado esse lago aí todo. 

Tava pouquinho, quando eu vim perceber que tava... O povo trabalhava aí, mas 

eu saía de manhã cedo só voltava de noite aí não prestava atenção. Quando vim 

da fé já tinha tapado o lago. Agora tem esse campo de futebol. 

Entrevistadora: Se a senhora fosse dar uma orientação, um conselho para que 

uma pessoa envelhecesse bem, o que a senhora diria? 

D. Margarida: Não sei não... Não vou dizer que sei que eu não vou saber dizer... 

Como é que eu podia dar esse conselho? Eu ouvi dizer que comer com pouco 

sal, pouco açúcar e adianta? Aqui em casa todo mundo come com pouco açúcar 

e pouco óleo, mas todo mundo é gordo. O médico passou pra meu marido para a 

tirar o sal e ele não pode comer também açúcar e óleo e os outros daqui de casa 

foram no embalo, mas todo mundo é gordo. A menina diz que aqui até parece 

casa de japonês, porque ela comeu na casa de japonês e não tinha sal na 

comida. Não vejo diferença depois que mudei o jeito de comer... Só se é porque 

a gente come muito doce... 

Entrevistadora: E pra senhora o que é ficar velho? 

D. Margarida: É uma coisa que vai acabando, acabando, acabando, até ficar 

velhinha e acabar de acabar! Vai acabando a memória, vai acabando a saúde, 

acabando alguma coisa que tenha... Aí chega uma hora que fica velhinho e daí 

acaba tudo, né? 

Entrevistadora: A senhora conhece alguém que ficou bem velhinho e bem? 

D. Margarida: Não conheço, nunca vi. 

Entrevistadora: A senhora tem planos para o futuro?  

D. Margarida: Quero voltar pro norte. Eu acho que lá no norte, se vive mais. 

Aqui a gente vive menos por causa da poluição, aqui é tudo muito poluído. Lá a 

gente sente aquele ar assim gostoso... Abre a porta de manhã cedo... Sei lá 

acho que lá no norte a pessoa vive mais. Acho que o povo do norte é mais sadio 

do que do daqui de São Paulo. 

Entrevistadora: E pretende ir quando? 



  

D. Margarida: Pra eu ir pro norte eu tinha que ter condição de ir e construir 

outra... Aí eu não tenho. Quer dizer, como eu não tenho a condição, vamos ser 

bem claro, não tenho dinheiro. Vou lá pro norte, chega lá, pra eu construir uma 

casa...Eu não tenho terra no norte. Eu construindo uma casa, eu acho que aí 

dava. Porque aí ia trabalhando, vai pra roça aí vai passando, né? Mas até 

conseguir dinheiro pra construir uma casa? É muito. Aí vamos ver o quê que 

Deus vai fazer. Se nós conseguir viver mais dois, três anos, se aí tem a condição 

de um dia ir morar no norte. Meu marido quer ir também, mas o que está 

segurando a gente aqui é isso aí. O trabalho eles não querem mandar embora e 

ele diz que pedir a conta ele não pode pedir a conta. Pra ir um ficar o outro, não 

dá! Estou pedindo a Deus que mande ele porque se mandarem ele, fica mais 

fácil a gente ir se não, não tem como. 

Entrevistadora: E no seu dia a dia a senhora convive com criança? 

D. Margarida: Só com a menina que crio. 

Entrevistadora: E a senhora gosta de criança? 

D. Margarida: Eu gosto tudo que é deles. Só não gosto de criança malcriada. 

Aquela que a gente ta falando e não está obedecendo. Mas pra mim foi criança 

traz alegria. Você estando com criança você não fica calado hora nenhuma, fica 

falando! A gente conversa tanto, tanto com criança! Pergunta uma coisa, 

pergunta, conversa outra, conversa a vida inteira, traz alegria a criança.  

Entrevistadora: E a senhora conhece muita gente por aqui? 

D. Margarida: Conheço várias pessoas aqui, eu converso com as pessoas, mas 

não sei o nome das pessoas. Eu não pergunto e quando junta senta todo mundo 

pra conversar: “Oi, oi” Conversando ali, incrível, né? Mas não sei do nome. 

Sempre fui assim toda a vida. Lá no norte eu deixei pessoas que estão velhas 

como eu, eu sei o nome porque nós fomos criados bem dizer todos juntos, mas o 

que nasceram depois que eu vim embora que são filhos daquelas pessoas, eu 

não sei. Eu não consigo... Às vezes eu estou aqui e estou lembrando, e depois 

esqueço o nome do fulano. “Vai dizer de novo” Eu não guardo o nome das 

pessoas. Sei quem elas são, mas não guardo os nomes. Às vezes eu vou 

chamar um e chamo o outro. Eu já estou é caducando mesmo (risos).  

Entrevistadora: Conhece alguém que é um exemplo de quem se cuida direito? 



  

D. Margarida: Tem algumas pessoas que às vezes se cuida muito bem. O que 

elas fazem não sei, mas que elas se cuidam, se cuidam porque eu não vejo elas 

reclamar. Essas pessoas que eu digo que cuida bem da saúde, a gente ta 

conversando só fala de outras coisas que não seja doença. Quem reclama o 

tempo todo é porque não se cuida, tem que se cuidar! 

Entrevistadora: E o que mais a senhora gostaria de falar pra gente terminar 

essa entrevista? 

D. Margarida: Nem tem mais, e o papo ta tão bom... Tamos conversando 

estamos falando é a coisa melhor que tem, quando a pessoa fica calado acho 

que perde até a voz. Eu estava vendo um dia aí na televisão, o homem tava se 

fazendo de mudo estava perdendo a voz... Eu digo sabe de uma coisa? Tem que 

conversar mesmo! Porque senão vai perder a voz... A pessoa conversar é muito 

bom! Pode ser que tenha outra coisa pra falar e me lembrar depois, agora não 

tenho mais nada pra falar...  

Entrevistadora: Deixo o contato e se a senhora lembrar de algo que deseja 

conversar, pode procurar. Obrigada pela sua participação 

D. Margarida: Foi muito bom, tome um café! 

 

 

 



  

Entrevista Sr José (27/02/2003) 

 

Entrevistadora: Sr José, por favor, se apresente pra mim... Fale qualquer coisa, 

o que vier... Quem é o senhor? 

Sr José: Falar do quê? 

Entrevistadora: O que vier na cabeça... Se apresente pra mim... Estamos nos 

conhecendo, né? Quero conhecê-lo... Quem é o Seu José? 

Sr José: Mas é assim de algum tratamento de médico, qualquer coisa? 

Entrevistadora: Primeiro quem é o Sr, seu nome, idade, fala um pouquinho do 

Sr pra mim... 

Sr José: Meu nome é José Lisboa... Eu estou no sessenta... Não aparece não, 

mas eu estou com 65 anos. Sessenta e cinco! Eu aposentei com 35 anos de 

trabalho, não foi por outra coisa, não! Foi trabalho! Trinta e cinco anos 

levantando sempre três horas, três e meia da madrugada para trabalhar. Muitas 

vezes eu ponhava um sapato um par de meias na sacola e levava até lá embaixo 

na beira da Corifeu de Azevedo Marques pra chegar lá no meu serviço e trocar 

de roupa, né? Quando chegava ali estava, quando estava chovendo, estava tudo 

encharcado... Chegava no meu trabalho na guaritinha onde eu trabalhava, eu 

tirava aquela roupa molhada, aquele sapato molhado, as meias e ponhava 

sapato enxuto, a meia enxuta e trabalhava. De tarde eu trazia de novo. Isso aí 

não foi um dia nem dois foram muitos anos. Trinta e cinco anos, não são trinta e 

cinco dias não, né? Inclusive eu tenho as provas aí das minhas carteiras 

registradas. Eu aposentei com trinta e cinco anos de trabalho em três firmas... 

Três firmas só. Eu trabalhei na viação Garcia lá em Londrina doze anos. Aí fiz 

um acordo... Que dizem que é meio proibido, mas todo mundo faz, né? Toda 

firma faz... Aí fiz um acordo lá e vim embora aqui pra São Paulo. Aí trabalhei 

aqui, entrei aqui, aqui dentro foi duas firma só. Na viação Castro e na viação 

Santa Cecília que depois trocou de nome é de outro dono. Mas quando eu 

trabalhei... Aí quando eu aposentei... Aí eu tava cansado de acordar de 

madrugada não quiseram me mandar embora... Eu tava cansado de levantar de 

madrugada aí eu pedi a conta, né? Numa boa, tranqüilo. No dia que eu estava 

na lá Lapa, no Fórum da Lapa acertando a minha conta faltava oito dias para eu 



  

completar quinze anos de firma... Oito dias... Mas tudo numa boa... Não tinha 

nada errado... Tudo numa boa. Eu pedi a conta normal. Então foram trinta e 

cinco anos de trampo em três firmas trabalhado na minha aposentadoria e não 

reclamei não, não reclamo, não... Que se eu estivesse trabalhando eu estaria 

ganhando até menos do que eu ganho agora... Mais ou menos o mesmo 

baseado, mas até menos. Inclusive eu acho um amigo meu que trabalhou 

comigo que se eu quiser trabalhar ele me arruma serviço em outra firma que 

pertence à mesma categoria, né? Ele me arruma, né? Eu não quero. Faço um 

biquinho particular aí, pra mim ta bom, então vou levando a vida... Do hospital 

aqui da USP eu não tenho o que reclamar. Toda as vezes que precisei fui bem 

atendido... Tem um médico muito legal aí que é o Sr...Como é que chama ele 

meu Deus do céu? De cor assim eu esqueço... Eu tenho uma ficha aí com o 

nome dele, mas esqueço... Parece que é seu Roberto, uma coisa assim, não é 

não, mas eu esqueço! Mas é muito legal ele... Então aí toda vez que eu vou 

fazer um exame meu, ele me atende direitinho não tenho do quê reclamar... 

Entrevistadora: O senhor trabalhou como motorista de ônibus? 

Sr José: Não, foi de cobrador e fiscal. A maioria do tempo como fiscal, muito 

tempo. Foi uma batalha dura pra mim. Eu agüentei... Eu sabia que quando eu 

pegasse meu tempo certo eu ia descansar um pouquinho. E agüentei a mão, 

agora estou por aí... 

Entrevistadora: O senhor nasceu em São Paulo? 

Sr José: Eu me considero Paranaense. Eu sou Paulista, eu nasci em Avaré. 

Entrevistadora: E por que o senhor se considera Paranaense? 

Sr José: Porque eu fui embora... Meu pai mudou pra lá e eu fui pequenininho, 

né? Então eu cresci lá dentro lá do Paraná, cresci lá, cresci desde os sete anos 

de idade cresci lá, me formei lá. E vim embora pra cá depois com uns cinqüenta 

anos de idade vim embora pra cá... Então eu me considero Paranaense, mas 

nascido assim eu sou Paulista. Acabei de crescer pra lá, me criei pra lá. O 

tempinho que tive na escola foi lá mesmo no interior... Me criei pra lá  e vim 

embora pra cá... Aqui dentro, nesse, nesse barraco que eu estou aqui, nesse 

barraco aqui, ta com...Vai fazer... Cheguei no fim de setenta e... Fim de 76. 

Setenta e seis pra dois mil e três? Vai pra vinte e seis, vinte e sete anos, né? 



  

Quase trinta anos, né? Nesse barraco aqui... Só que quando eu cheguei aqui... 

Aqui não tinha essa vila que nós temos aqui, não... Cada setenta oitenta metro 

tinha um barraquinho de madeira... Um barraquinho de madeira... Aqui pra nós 

ter uma iluminação dessa aqui? Vinha lá da Corifeu de Azevedo Marques um 

fiozinho que um homem fornecia pra nós... Então quem tinha um radinho desse 

tamanhinho, de à força, comprava aqueles transformadorzinho, tamanho desse 

gravadorzinho que está aí, aí ligava nesse transformadorzinho, então puxava 

mais, né? A 110 ele puxava mais, né? Ligava dele pra força e dele pra televisão 

ou pro rádio... Então, a televisão não funcionava não...Dava aquela meia boca 

só. Aquele clarãozinho pouco, mas era à meia boca... O rádio funcionava um 

pouquinho, mas a televisão não pegava direito não... Era ruim. Vinha de lá. Aí 

depois a gente foi aumentando foi fazendo umas casinhas de bloco, alvenaria, 

mais ou menos aqui, ali e hoje tá assim. Hoje não é nem favela mais! É 

considerado, é registrado pela prefeitura, é considerada uma vila. É vila Butantã 

e pronto, mas naquele tempo aí dentro era um sapezeiro danado! Era 

barraquinho de madeira, de maderit. Aqui também era. A gente foi fazendo 

devagarinho, devagarinho de pouquinho, foi fazendo... 

Entrevistadora: E o senhor sabe porque chamam aqui de São Remo?  

Sr José: É porque aqui era Jóia, Jardim São Remo, né? E ficou por Jardim São 

Remo. É um nome esquisito pra quem não entende é um nome esquisito, né? E 

ficou Jardim São Remo... Aí passou para vila São Remo... Jardim Butantã...São 

Remo e aí ficou... Batizou por isso mesmo... Naquele tempo, vila São Remo... 

Vila São Remo. Ficou por vila São Remo, não foi trocado o nome e ficou. 

Então...  

Entrevistadora: O senhor conhece muita gente aqui? 

Sr José: Graças a Deus! Vai fazer trinta anos sem mudar uma mesa de lugar, só 

aqui mesmo. Tenho muitos conhecidos aqui, muitos... Quando eu cheguei aqui... 

Inclusive eu tenho dois filhos casados...O quê? (dirigindo-se à esposa que 

sussurrou algo para ele) 

Voz de D. Fátima (esposa do Sr presente na entrevista): Quatro filhos... 

(sussurrando) 



  

Sr José: Não! Estou falando aqui... Filhos homens! Ela está entrando no meio... 

A gravação está ficando errada... Falei dois, mas filhos homem, mulher não! Aí 

muitos velhos que moravam aqui, inclusive muito já faleceram, né? E tem alguns 

que moram aí, falou: “– Seu José o senhor chegou numa hora errada aqui”. E eu 

falei: “– Por que?” “– É porque aqui rapaz, aqui tem uma... Muita rapaziada aí, 

eles não trabalham só veve na droga.. E o senhor está com dois moleque aí”... 

Dois molequinhos meus que estão casados agora... Um já era mais grandinho e 

o outro estava começando a falar, nem falava direito... Então “– O senhor chegou 

numa hora errada essa molecadinha misturar com os outros” Eu falei: “– O quê? 

Agora eu já vim do interior pra cá, já vim tenho que agüentar a mão, né? Fazer o 

quê?” Mas graça a Deus eu dei sorte! Eles não aprenderam a fumar, não 

aprenderam a beber, nada! Os dois meninos meus que jogam bola aí só bebem 

uma cervejinha as vezes no dia de jogo, só! Não fumam, não bebem, nada. 

Casaram muito bem casados, tudo tranqüilo, não deram mínimo trabalho pra 

mim, graças a Deus e tudo bem. 

Entrevistadora: E o senhor tem saúde? 

Sr José: Olha, uns três anos atrás eu tinha saúde... Bastante, né? Mas de dois a 

três anos atrás, eu fui pegar um negócio de repente... Um problema de coração... 

E atacou meio de repente em mim... E tem até um dia que eu estava marcado 

pra ir para Aparecida do Norte numa excursão que eu sou católico e aí eu não 

fui... Não estava me sentindo bem aí eu não fui, né? Eu estava sentindo uma dor 

aqui do lado, tudo... No meu pulmão e eu não fui. Aí atacou umas duas horas da 

tarde eu fui cuidar de ir para o hospital aqui me socorreram de repente fui 

atendido, fui bem atendido graças a Deus... O médico me receitou os remédios 

pra mim que eu tomo daquele dia pra cá eu tomo, de quase três anos pra cá eu 

tomo Higrotão e o Capoten eu tomo direto... Às vezes eu falho uns dois três 

dias... Que nem o médico falou pra mim: “Se o senhor quiser aí um fim de 

semana uma cervejinha, um churrasquinho, pode falhar uns dois dias sem tomar 

o remédio, toma uma cervejinha , um churrasquinho, não tem problema.” Mas o 

meu remédio é continuado... É continuado direto é o Capoten e o Higrotão. 

Entrevistadora: O senhor acha que se cuida bem, então? 



  

Sr José: Do jeito que ele falou pra mim eu me cuido, né? Às vezes eu tiro assim 

um fim de semana que estou assim mais ou menos bem, aí eu tomo uma 

dozinha de alguma caipirinha, mas tirou daquilo o meu remédio eu tomo direto! 

Entrevistadora: E além do remédio o senhor faz alguma coisa pra se cuidar? 

Sr José: O que eu faço é física. Eu tomo conta do campo de futebol aqui, olha 

(apontando para o campo em frente à sua casa). Todo dia eu tenho que ir lá. Eu 

pego a enxada, vou carpir o campo, a beirada de campo lá, roçar, carpir... Que 

eu vejo na televisão a turma fazendo física, balangando o corpo pra todo lado aí 

eu falo assim: “Pega a enxada, vai pra USP aí carpir, mexer como corpo pra ver 

se não é bom?” Eu acho que é bom... Eu faço isso aí direto! Hoje mesmo eu já 

carpi o campo ali, já tirei um trecho ali de carrinho de mão tirando capim fora, 

carpindo. Então parece que pra mim isso é uma física boa e... Agora estou me 

sentindo mais ou menos bem. 

Entrevistadora: O senhor freqüentou a escola no Paraná, até que série? 

Sr José: Quando era pequeno, até a terceira. Não voltei mais para a escola... 

Naquele tempo nós ia pra escola, andava cinco, seis quilômetros aquela 

molecadinha, oito, dez, tudo pequenininho, estrada de terra pra ir pra escola 

aqueles grupos escolares que tinha em beira de estrada... Às vezes a gente 

chegava no grupo escolar, tinha aquele grupo bem grandão na beira da estrada 

esperava o ônibus que vinha de Jacarezinho pra trazer a professora, né? Ele 

vinha de Jacarezinho pra Santa Bárbara de Pratinha... Trazia a professora... Era 

um ônibus só por dia. Um ia cedo, dez horas passava em frente ao colégio e o 

outro passava três horas da tarde e levava a professora de volta pra 

Jacarezinho. Muitas vezes a gente chegava na escola estava aquela mundeira 

de criançada lá na beira do grupo lá jogando bolinha de gude, jogando peão 

aqueles peãozinhos de corda. O ônibus passava a turma gritava: “Cadê a 

professora?” O motorista já conhecia falava “A professora não veio hoje, não. 

Deu o cano!” Aí o ônibus ia embora, aí podia todo mundo sair pra ir embora, 

porque não tinha outro ônibus para ela vir... Se ela não veio naquele ônibus ela 

não ia vir mesmo, né? Aí nós ia embora e quando era no outro dia ela vinha e 

dizia: “Ontem não deu pra eu vir” e a gente estudava direitinho. Só que naquele 

tempo tinha um castigo lascado, viu? Não é que nem agora... Professora bate 



  

em aluno... Aluno bate em professora...Naquele tempo era lascado! Quando nós 

aprontava encrenca no grupo ela ponhava nós de castigo na porta do grupo 

assim...Com carocinho de milho ajoelhado em cima a gente ficava ali meia hora, 

quarenta minuto ajoelhado...E aqueles carros passavam na estrada de terra 

aqueles caminhão, ônibus, via a gente com o braço erguido e falava: “Estão de 

castigo!” e era castigo mesmo... Hoje em dia não existe isso mais não, né? Mas 

naquele tempo existia... Então eu estudei até o terceiro ano só. 

Entrevistadora: O senhor veio para São Paulo por que razão? 

Sr José: Porque eu fiquei lá parado... Trabalhava lá, né? Cresci lá, né? Cresci 

lá. Aí meu cunhado que já morava aqui, ele divide a parede de meio comigo 

aqui, ele tinha vindo embora bem... Ele trabalhava de motorista de ônibus, né? 

Ele tinha vindo embora bem adiantado, bem adiantado mesmo, veio embora. Aí 

depois, não sei, começou dá uma desavença com ele aí e ele foi umas três 

vezes aonde eu trabalhava na viação Garcia em Londrina queria que eu viesse 

embora pra cá, né? Pra ficar morando perto da família dele, né? Que é a da 

minha irmã, né? Morar perto aqui e tudo e tudo, aí foi indo foi indo e ele foi umas 

três vezes que ele foi, até que eu pedi as contas fiz um acordo e vim embora... 

Cheguei aqui era barraquinho de madeira aquelas telhinhas fininhas. Aí a gente 

foi arrumando devagarinho, devagarinho, aí meus meninos foram crescendo 

também, aí fomos arrumando a casinha assim... Que nem vem aqui olha, a 

senhora está vendo aqui olha, a gente fez uma laje aqui... Inclusive a gente fez 

esses cômodos aqui, no tempo de chuva, a cama ficava desarmada aí, a gente 

abria o colchão de noite, dormia, no outro dia levantava cedo fechava o colchão 

e jogava a lona em cima. As paredes começavam a levantar e o dia inteiro 

chovendo, chovendo... Foram uns dias duros, duros. Então joguei uma laje e 

colocou os trem aqui dentro. A senhora ver que não está nem rebocado, nem ta 

rebocado, só que tem casa em cima agora do meu sobrinho, de outro colega aí... 

Tem casa em cima. Agora quando for rebocar tem que tirar os trens tudo fora pra 

rebocar, né? Eu até estava inclusive querendo revestir de madeira, né? Tem 

muita gente aí que reveste de madeira. Mas, no momento não vai dar, fazer o 

quê, né? A gente ganha o salário de aposentadoria, é pouquinho, então... Mas 



  

se chuviscar amanhã vai molhar o colega lá de cima, aqui não molha nada 

(risos). 

Entrevistadora: O senhor falou que se cuida bem, toma o remédio, faz essas 

atividades... 

Sr José: Mais do que eu faço não tem jeito de fazer... 

Entrevistadora: O senhor joga bola? 

Sr José: Não, jogava. De vez em quando bato uma bolinhas aí, mas estou com 

um pé machucado agora não dá, né? Mas agora no carnaval a gente está com 

uns times arrumado aí pra gente brincar o carnaval aí, na porta. Mas sempre a 

gente faz, sim. De física que eu faço aí, acho que outro não faz, não! E quando 

eu estou à toa que o tempo ta quente que o capim não cresce muito eu vou pra 

USP, eu ando a USP inteirinha aí. Eu vou lá pra beira da raia, eu pego o circular, 

vou lá no ponto final, desço vou a pé pra raia, venho beirando lá, saio aqui no 

quartel, saio por aqui. Eu ando pra caramba! Sou andejo pra caramba! (risos). 

Caminho. 

Entrevistadora: E o seu futuro? O senhor faz planos para o futuro? 

Sr José: Ah, futuro pra mim acho que não tem mais não, né? Não tem mais jeito, 

é disso aqui pra traz mesmo... 

Entrevistadora: Por que, Seu José? 

Sr José: Ah, sessenta e cinco anos está esperando o quê mais? O biquinho que 

eu faço aí, é uma coisinha... Eu ganho o salário mínimo do biquinho que faço, 

pra zelar o campo pra eles a, mas às vezes ainda atrasam e eu nem estou nem 

aí, mas eu vou vivendo... Quando eu não espero, eles chegam aí e me chamam: 

“Seu José, vai atrasar um pouquinho”. Depois; “Ta aqui seu troquinho”. Às vezes 

chega na hora que eu tô duro que sempre eu tô duro, já ajuda um pouquinho e 

eu vou levando...Então ta bom. 

Entrevistadora: E o senhor já cuidou de alguém? Alguém já precisou de seus 

cuidados? 

Sr José: Olha falar a verdade pra senhora o meu pai e a minha mãe faleceu nas 

minhas mãos, lá no Paraná mesmo. Eles me criaram lá e faleceram lá, dentro da 

minha casa. Meu pai ele pegou um reumatismo muito brabo e aquele tempo da 



  

roça, aquele tempo da roça, lá, né?...(pausa e choro)... Não dá pra falar muito... 

(pausa).... 

Entrevistadora: O que aconteceu? Quer parar um pouco a entrevista?  

Sr José: (Chorando) Tá bom, tá bom... Continua (se recompondo).... 

Entrevistadora: Difícil falar sobre isso, não é Seu José? 

Sr José: (com voz embargada). Chegou uma hora difícil...  

Voz de D. Fátima: Essa semana na quarta feira faz aniversário da morte do 

pai... 

Entrevistadora: Faz tempo já? 

Sr José: É, Eu vim embora pra aqui eles já tinham falecido, então já está de uns 

trinta anos pra lá. 

Entrevistadora: O senhor sente falta deles? 

Sr José: (voz embargada) Sinto, né? Lá eles não tinham televisão pra assistir, lá 

eles não tinham... Eu trabalhava na Garcia, mas não tinha uma televisão para 

assistir assim... Hoje a gente tem. É difícil a vida, mas a gente tem. Eles lá não 

tinham nem um rádio pra assistir uma música, um programa eles não tinham. 

Hoje nós temos... 

Entrevistadora: E a sua família era grande? Tinha muito irmãos? 

Sr José: Irmãs, eu tenho... Quantas Fátima, cinco, né? Cinco irmãs, tudo no 

Paraná, tenho uma que mora em Campinas. E as outras... Essa que mora 

vizinha comigo aqui que é minha irmã Arminda acho que é a minha terceira mais 

nova, né? A mais velha do que ela...Ou mais nova que ela?... Mora em 

Campinas, que é mulher desse rapaz que pediu pra eu comprar essas fitinhas 

que mostrei a senhora iguais à do seu gravador. As outras três moram no 

Paraná onde eu vivi onde meu pai faleceu com minha mãe, dentro de casa. Meu 

pai faleceu, ficou dez anos sentindo reumatismo não tinha jeito. Naquele tempo 

também o tratamento era muito difícil, né? Ele ficava dentro de casa direto... Dor 

no joelho, nas juntas, o cotovelo dele era inchado de reumatismo, o joelho, os 

tornozelos... Eu saía pra trabalhar na viação Garcia, saía cedo, saía escutando 

os gemidos... Chegava de tarde escutando os gemidos, foi duro! Eu já era 

casado, mas eles ficavam com nós dentro de casa. Faleceram dentro da minha 

casa. A minha mãe eu levei ela pra Curitiba, a firma da Garcia me liberou e eu 



  

levei minha mãe para Curitiba. Ela ficou internada vários dias, mas voltou pra 

casa que não tinha jeito, o problema dela era outro problema... Não era 

reumatismo, era outro problema. Ficou lá uns dias e eles ligaram pra ir buscar e 

meu cunhado de Campinas foi lá buscar e trouxe. Ela ficou em casa até falecer. 

Daí um mês... A senhora ver nosso pai ficou sessenta e tantos anos junto com a 

gente e dentro de um mês e um dia faleceram os dois, dentro da minha casa. A 

minha mãe primeiro depois o meu pai. Minha mulher me ajudava a cuidar, mas 

foi difícil! 

Entrevistadora: E o senhor já cuidou de alguma outra pessoa que não fosse 

doente? 

Sr José: Não... (Dona Fátima sussurra algo pra ele)... Ah é! As três irmãs 

minhas que ficaram tudo solteiras dentro de casa, tudo morava com nós, né? As 

três irmãs... Inclusive davam um trabalho danado que era tudo de menor, né? 

Com aquele namoradinho pra aqui, pra ali na cidade... A senhora sabe como é 

que é! Eu chegava em casa do serviço de noite elas não estavam em casa eu 

saía pra sondar... Eu também era novo, tinha aquele espírito danado... Sondava, 

pegava elas na rua namorando... Foi um rolo danado! Mas graças a Deus 

casaram tudo bem. As três casaram lá, moram muito bem, casadas. Depois que 

casaram não deram mais trabalho, graças a Deus, não. Porque depois que meu 

pai faleceu elas ficaram comigo ainda por vários tempos.  

Entrevistadora: E com criança o senhor conviveu? 

Sr José: A minha irmã que faleceu e naquele tempo ela já era casada, e meu 

cunhado era muito levado, sapeca não parava em lugar nenhum... Tinha quatro 

molequinhos pequenos... Nunca moraram em casa, mas paravam muito em 

casa. Então a gente cuidava de tudo, né? Não é cuidava, dava apoio pra todos, 

né? Fazer o quê? Foi levando. 

Entrevistadora: E hoje em dia o senhor convive com crianças? 

Sr José: Não, aqui, não. Tenho contato com minha netinha, eu tenho uma 

netinha aqui, mas tudo assim, aqui, ali, não tenho contato direto, não. 

Entrevistadora: E o senhor gosta de criança? 

Sr José: Eu gosto. 

Entrevistadora: Por que o senhor gosta de criança? 



  

Sr José: Porque se eu tivesse uma saúde boa... Que nem eu vejo na televisão 

muita criancinha pequeninha assim... (com voz embargada) Passando aquela 

vidinha difícil que eles passam, eu ia pôr eles dentro de casa e o que eu comia, 

eles comiam também. Eu traria pra minha família.  

Entrevistadora: E o que a criança tem que lhe agrada? 

Sr José: A criança é diferente do adulto... Mas só falta ter o respeito com a 

gente que a gente gosta muito deles, né? A minha netinha, eu dou bronca 

mesmo. Às vezes eu estou nervoso, bravo. É que tem que dar bronca dura 

mesmo, senão o bicho monta cavalo na gente... A gente tem que dá bronca 

mesmo, mas passou daquela hora, é a mesma coisa, né? Mas só que a gente dá 

bronca, a gente tem que fazer que está bravo demais, senão eles tomam conta 

da gente. 

Entrevistadora: E a criança de hoje é diferente da criança de antes? 

Sr José: É diferente. Aquelas do tempo nosso no interior do tempo que a gente 

era pequeno, comparando com as de hoje aquelas crianças eram tudo bobinha. 

Tudo que a senhora falava com eles concordavam com a gente. Era tudo 

bobinha. Trabalhava na roça, acordava cedo ia trabalhar na roça tudo bobinho. E 

os de hoje já nasce... É que nem um gatinho, já nasce sabido. Então a gente fala 

qualquer coisa pra ele eles acham que é mentira. Naquele tempo não, naquele 

tempo as crianças tudo que a gente falava com eles concordavam. Então a 

diferença para aqueles tempos pra hoje é isso, que as crianças no nosso tempo 

nascia bobinho e de agora já nasce tudo esperto. 

Entrevistadora: E porque será que isso acontece? 

Sr José: É a época do tempo... 

Entrevistadora: O senhor acha que tem alguma coisa que ajudaria o senhor a 

cuidar melhor da sua saúde?  

Sr José: Às vezes eu atraso dez, doze dias sem tomar o remédio. Porque meu 

pagamentinho, a senhora sabe que... A aposentadoria sempre vem naquele dia 

certo... E farmácia não vende fiado, né? Cartão eu não gosto! Se tem o cartão 

facilita muito, eu não gosto de cartão... A senhora fica devendo alguma coisa 

sem ter precisão se compra no cartão. Então não gosto. Então fico dez quinze 

dias sem tomar o remédio, porque às vezes acaba... O Capoten eu tenho ele 



  

aqui, eu vou mostrar pra senhora, quer ver? É o Capoten e o Higrotão que 

tomo... (procurando dentro de uma caixa de sapato entre vários envelopes de 

medicamentos) As caixinhas estão vazias... O Higrotão lá no Butantã, o posto 

perto das cobras, não encontra dele, né? Toda vez que eu vou lá não tem. Já o 

Capoten, eu pego, mas agora a receita minha está com quatro meses. Eu fui 

essa semana lá e eles não quiseram fornecer o Capoten. Porque a receita 

passou de três meses eles dizem que o Estado não fornece o remédio, então eu 

não peguei, então eu estou sem o dinheiro então eu tenho que comprar a 

semana que vem. Vou pegar um troquinho aí... Vou ter que comprar uma 

caixinha do Capoten e uma caixinha do Higrotão.  

Entrevistadora: E o senhor não trocou a receita no posto do Butantã? Lá 

costumam trocar. 

Sr José: Eu não passei no médico. Que eu não vou mentir, toda vez que eu 

peço eles me renovam a receita. Eu acho isso bobeira... Deviam dar o remédio já 

que uso é continuado... A farmácia aqui vende. Eu tenho uns conhecidos aqui e 

só chego lá e falo: “Quero Capoten ou Higrotão” eles sabem que eu tomo 

continuado, eles sabem que eu tomo continuação eles já vão me vendendo. 

Entrevistadora: Então, mas lá no Butantã o senhor pode trocar a receita no dia 

sem precisar passar no médico, o senhor sabia? 

Sr José: Não. 

Entrevistadora: Então o senhor já sabe, da próxima vez o senhor pode trocar a 

receita na hora, sem precisar passar no médico e pegar o remédio. 

Sr José: Só que o Higrotão eu nunca encontrei lá não, nunca tem. 

Entrevistadora: Além da falta do remédio teria alguma outra coisa que dificulta o 

senhor cuidar de sua saúde? 

Sr José: Não, tirando isso, não. O que me atrapalhou uns tempos atrás foi uma 

hérnia. Estava me doendo muito, começou a aparecer um caroço aqui que a 

senhora sabe que hoje em dia começa a aparecer uns caroços por dentro a 

gente fica assustado, né? Doía demais. Eu fui no médico aqui no HU mesmo, o 

médico fez um exame lá deu a hérnia, fez exame de sangue de urina tudo 

direitinho que tinha que fazer e já marcou, com quinze dias tirou a hérnia ficou 

bom. Tirando isso tenho mais nada não. Só que eu tenho que me cuidar do 



  

coração, da pressão. Que ele pediu para eu me cuidar porque se ela dá uma 

agitada de repente é perigoso, né? 

Entrevistadora: Quem pediu? 

Sr José: Os médicos que pediu. Nem se a gente tiver se sentindo bem. Que 

nem eu meço minha pressão direto. Que nem eu tenho a minha irmã que mora 

aqui tem um aparelhinho de medir pressão, né? A cada oito, cinco, dez dias e 

vou lá e meço a pressão, na casa dela que o médico pediu ele falou: “Nem que o 

senhor veja que a pressão tá boa direitinho, o coração não está atacado, o 

senhor não pára de tomar o remédio, não. De repente ela agita de uma hora pra 

outra, é perigoso.” Mas as vezes eu falho uns dez dias, porque não tem dinheiro 

pra comprar, mas do contrário ta tudo bem. 

Entrevistadora: Como o senhor aprendeu a se cuidar? 

Sr José: Isso do exercício aí já vem desde o Paraná, que eu trabalhei muito 

tempo no Paraná... Carpir roça, trabalhar, furar buraco. Isso pra mim não tem 

tempo ruim, não! Eu faço tudo. 

Entrevistadora: Para o senhor o que é envelhecer? 

Sr José: Envelhecer, acho que é a idade mesmo. Começa ficar velho os nervos 

começa a doer à toa começa a doer os nervos, sei lá... 

Entrevistadora: E se o senhor fosse aconselhar alguém para envelhecer bem, 

com saúde o que o senhor falaria? 

Sr José: Eu acho que é trabalhar, né? Trabalhar porque quanto mais fica quieto 

é pior. A senhora sabe que os nervos começam a ficar velhos e se ficar quieto 

parado eles vão endurecendo e vão ficando pior. Levantando cedo, não precisa 

ser tão cedo também... Está mexendo com o corpo. Vai na quebrada, dar uma 

andada, vai fazer física, andar. Vai pega uma enxada vai carpir, vai rolar ali, os 

nervos ta funcionado! Tudo ali está funcionando. É o que eu faço. E todo mundo 

ver aí...Esses dias eu larguei de cuidar do campo de futebol e tem um velho aí 

em cima ele veio e disse: “Pode deixar que eu pego. Pra mim é pouca coisa” 

Trabalhou três dias largou... “– Ah, não dá pra mim não. Eu tenho problema na 

coluna e não dá pra mexer com o corpo não!” Vieram me chamar de noite aqui: 

“– Oh Seu José volta lá pro campo lá que só o senhor mesmo. O outro pegou e 

largou não quis não” Agora todo dia eu trabalho um pouco, esses dias quentes 



  

eu pego umas oito horas que gosto de assistir o fala Brasil também, né? Termina 

o fala Brasil umas nove horas, vou lá pro campo até umas onze horas, onze e 

meia. Eu cato, cavoco capim, corto capim, roço capim e aí volto. Depois tomo um 

banho sossegado e venho descansar um pouco. Mas quando é de tarde vou 

aguar de novo, eu cato água e vou aguar de novo. Eu tenho uns dois galões de 

aguar, tem foice, tem facão, tem enxada, tem tudo aí. Mesma coisa da roça. Se 

chegar na roça e falar: “Oh seu José tem que fazer não sei o quê, naquela roça 

lá!” Eu tenho tudo aqui: tenho foice, facão, enxada, galão de aguar planta, 

enxadão, aqueles pés de galinha de arrastar grama no meio dessas praças aí? 

Eu tenho de tudo aí, guardado aí. 

Entrevistadora: E o que o senhor aprendeu mais na roça pra se cuidar? 

Sr José: Ah, não tem jeito mesmo era só trabalhar mesmo. 

Entrevistadora: E as ervas o senhor conhece? 

Sr José: Isso aí eu conheço de tudo! 

Entrevistadora: E as que o senhor conhece serve pra quê? 

Sr José: Xi, agora (risos)... Tem muita erva boa, muita erva boa... O mentruz, 

hortelã, alfavaca... Qual é o outro? Puejo! Tudo é remédio, né? Tem o boldo que 

tem muito por aqui. Lá na roça tudo “faz verão” na mão da mulherada lá. Tudo é 

remédio! 

Entrevistadora: E o senhor usa também as ervas? 

Sr José: Boldo tem um monte de pé aí, quando eu tô trabalhando estou com 

uma dorzinha assim nos rins, intero duas três folhinhas daquela mastigo e 

engulo aquela coisa amarga com tudo... Boldo, uso direto. Eu tenho pé de 

novalgina plantado ali no cercadinho numa moitinha assim, ela cresce pra 

caramba rapidinho. Moita de novalgina mesmo! 

Entrevistadora: Serve pra quê? 

Sr José: É novalgina! Da mesma novalgina que tem de pingar gota. A senhora 

pega uns galhinhos daquelas folhas dela, ferve bem fervidinho, deixa esfriar, e 

toma uma dosinha dela. Só que aquela é a novalgina pura. Aquilo lá é o pé dela 

mesmo! 

Entrevistadora: Essa o senhor conheceu aqui ou na roça? 



  

Sr José: Essa eu conheci aqui foi uma mulher que me deu pra plantar uma 

mudica assim e ela cresceu pra caramba!  

Entrevistadora: E faz efeito? 

Sr José: Pode tomar. Pra dor e pra febre também, tudo. É novalgina mesmo, 

novalgina de gota que a gente compra na farmácia, já é misturada, né? Com 

outros produtos e ela não! O pezinho puro mesmo! Ferver ela bem fervidinho, ela 

é pura mesmo! Tem plantado ali...  

Entrevistadora: Na sua casa? 

Sr José: No quintalzinho ali, na beira do campo ali. Que nem uma hortinha 

pequenininha... 

Entrevistadora: O senhor que planta? 

Sr José: Eu! 

Entrevistadora: E cuida? 

Sr José: Cuido, oxe! 

Entrevistadora: E os passarinhos que tem aqui, são seus? De onde vieram?  

Sr José: Esse aí eu pego por aqui mesmo. Tem quatro aí numa gaiola e é tudo 

mansinho! Eu não tenho passarinho arisco, tudo mansinho! 

Entrevistadora: E eles se acostumam em casa? 

Sr José: Se acostuma, oxe! Tudo meigo, eu cuido deles... 

Entrevistadora: E tem outro animal que o senhor cuida? 

Sr José: Não.Tinha um cachorro aí grandão que eu cuidava dele, mas ele 

morreu faz um ano. Eu cuidava muito bem... A gente pensa que cuida muito bem 

do animal, mas estraga o bicho, o animal. Tem um homem que vende carne de 

frango moída, ele não vende com o couro, ele tira o couro do frango todinho, né? 

Dizem que o couro do frango tem aquele problema que dar no sangue da pessoa 

como é o nome? É... Como é? 

Entrevistadora: Colesterol? 

Sr José: Colesterol. O homem tirava o couro e colocava num pacotinho e me 

dava aquilo que vende no mercado, né? Fígado, frango, moelinha, aquele couro 

que ele tirava ele me dava. Eu cozinhava e o cachorro comia pra caramba aí 

engordou demais. Ele era grandão assim e virou uma bola! Eu procurei o 

veterinário na USP e ele me disse que ele morreu de... 



  

Voz de D. Fátima (sussurrando): De enfarte... 

Sr José: Foi de derrame, não foi de enfarte, foi derrame ele morreu de repente, 

ele ficou uns dias doente uma hora ele entrou na casinha dele e morreu. Ele 

estava doente uns oito dias sem comer quase nada, com oito dias doente o 

bicho não emagreceu não! Eu cobri com uma lona e levei no carrinho pra 

enterrar ele. O carrinho andava, ele balangava, dessa grossura! Pesava setenta 

quilos! Às vezes a gente acha que cuida muito bem... O veterinário falou: “Não 

pode! Tem que dar só ração e acabou!” E eu tratava muito bem dele e deu 

colesterol, deu derrame nele. 

Entrevistadora: O senhor gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar 

esta entrevista? 

Sr José: O que eu tinha de falar já falei tudo, mesmo...Amizade eu tenho aqui 

com todo mundo, graças a Deus! Não tenho encrenca... Amizade com Deus e 

todo o mundo. Por mim ta bom. 

Entrevistadora: Agradeço sua participação. 

Sr José: Ta bom. Obrigado, viu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Entrevista D. Fátima (27/02/2003) 

 

Entrevistadora: Por favor, se apresente para mim, fale qualquer coisa, o que 

vier. 

D. Fátima: Eu sou Fátima Campanela Lisboa, mulher de seu José. Sou mãe de 

seis filhos todos casados. Tenho cinco netos, tudo bem de saúde graças a Deus. 

Trabalho ainda, né? Os filhos também tudo trabalham, né? Sou uma dona de 

casa ainda com 56 anos que eu tenho, né? Eu levanto quatro e meia, tem dia. 

Tem dia que até três e meia. Um dia, três e meia eu tava lá na USP que eu 

levantei meio assim sabe? Aí eu saí e quando eu estava lá em frente à Física, lá 

em baixo foi que eu me acordei. Fui olhar no relógio era três e meia da manhã, aí 

eu fiquei lá sentada no ponto. Aí acho que os vigias perceberam, porque a gente 

é conhecido, passa todo dia, né? Aí eles ficaram com a viatura rondando e eu 

lá... Quando deu cinco horas começaram os ônibus. A gente pega seis horas. 

Quando deu cinco horas eu desci. Eu fico lá na Elétrica, eu trabalho lá, eu entrei 

fui lá pra copa e fiz o café que eu faço, né? Aí as meninas foram chegando e eu 

contei o caso pra elas. Elas morreram de pena de mim e disseram: “Mas D. 

Fátima!” É que quando a gente deita com aquilo na cabeça, cansaço, a gente 

fica meio atrapalhado, né? Eu não sei se o relógio despertou ou não despertou, 

sabe? Eu levantei e olhava no relógio pra mim estava dando seis horas, fiquei 

meia...Vesti a roupa e saí, mas graças a Deus, trabalho. Tive um problema com 

meu pé também que eu tive um acidente aqui de ônibus. Um dia estava 

chovendo e eu trabalhava lá na Química. Aí eu peguei o “Parque D. Pedro”, 

peguei aí nesse ponto falei: “Hoje vou de ônibus!” Eu ia de a pé, mas tava uma 

chuva danada, aí eu peguei esse ônibus quando estava atravessando o hospital 

tem esses quebra mola, o ônibus foi com tudo, deu aquele arranque, sabe? Eu 

estava naquele banco traseiro, atrás, aí o banco fez assim eu me joguei pra cima 

e caí sentada... Caí e aquilo me sumiu tudo, sabe? E a coincidência, só estava 

eu e o motorista, o motorista lá na frente, não tinha cobrador, nada. Aí eu fiquei, 

mas parece que eu fiquei desse tamanho, aquilo me afundou tudo, sabe? E eu 

senti, né? Parece que eu abaixei e eu fiquei sem ar dentro do ônibus. Eu falei, eu 

pensei dentro do meu pensamento: “Meu Deus agora vai passar meu ponto, 



  

como é que eu faço?” Aí quando passou o marco lá, eu dei sinal e o ônibus 

parou, mas eu não podia virar no banco... Aí eu fui dando um jeitinho, um jeitinho 

até que eu consegui descer. Aí eu sentei no ponto do ônibus, escuro, isso aí não 

era nem cinco e meia, ainda! Escuro... Eu falei: “Meu Deus, não passa ninguém!” 

Aí fui tomando aquele ar da manhã, aquele ar e parece que eu fui voltando e 

consegui atravessar para o lado de lá, pra descer na Química, aí fui descendo 

devargarzinho, mas me endureceu todinho. Cheguei lá na Química lá em baixo, 

sentei, aí a encarregada chegou:“ Que foi D. Fátima?” Eu falei: “Ah, foi um 

acidente no ônibus... Eu não tô agüentando!” Eu não podia nem soltar a voz 

direito que endureceu tudo... Do jeito que eu sentei no banco eu fiquei... Não 

podia nem sentar! Aqui assim a minha traseira, eu tinha que ficar quase deitada 

no banco, sabe? Aí ela falou: “Você tem que ir pro médico” Aí eu pensei: “Eu ir 

pro médico, sozinha, né?” Falei: “Ta bom, mas eu vou tirar o lixo primeiro” Ainda 

consegui tirar o lixo todinho do prédio. Quando foi oito horas, eu falei: “Ah 

Matilde, agora eu vou passar no médico eu não estou agüentando!” E pra mim 

subir da Química pra pegar o ônibus circular que eu não conseguia mais! Mas 

vim pelejando arrastando, aí peguei o circular, não conseguia subir no circular 

um senhor que me ajudou ainda, né? Ai cheguei aqui em casa minha netinha viu: 

“O que foi vó?” E eu não podia soltar a voz...Parece que quando eu vi eles eu 

pensei: “Meu Deus tanto filho, a gente sozinha numa hora dessa a gente não 

morre sozinha?” Quando eu vi a minha netinha eu comecei a chorar porque não 

agüentava, né? Aí ela me ajudou a subir aqui porque eu não podia nem subir a 

porta ali. Eu falei: “Helene você vai lá chamar a Carminha” Que é essa que 

trabalha no hospital, ela pega uma hora. “Fala pra ela subir que é pra ir com a vó 

no hospital” E falei: “Helene como é que a vó está?” Aí Helene fez o jeito que eu 

estava andando agachada. Helene disse à Carminha e ela falou: “Então Tá ruim 

mesmo que eu nunca vi a mãe desse jeito!” Aí já veio. E pra mim subir daqui de 

casa na USP a pé eu gastei quarenta minutos... 

Entrevistadora: Mas depois disso a senhora ficou se arrastando pra conseguir 

subir ou descer? 

D. Fátima: Não senhora! Agora não sinto nada, graças a Deus! Mas depois que 

eu tive esse acidente fiquei um ano e dez meses aí sarou minhas costas que eu 



  

fiz o tratamento aí na USP foram muitos bons eles, as enfermeiras também, 

tratou tudo e tudo bem. Aí passado um mês e pouco, começou a me doer o lado, 

da perna me doía esse lado aqui, né? A perna... Um dia eu levantei aquela dor 

na perna eu falei pro José: “Nossa não estou podendo pôr o pé no chão.“ E ele 

falava assim: “Mas o que é?” E eu falava assim: “Sei não, acho que é cansaço” 

Aí peguei e saí. Chegando lá no serviço já vi meu pé inchando, meu pé, a junta, 

né? A junta já foi pretejando e a perna doendo... E foi um ano e seis meses... Um 

ano e dois meses. Um ano e dois meses isso. Quando foi agora em Janeiro no 

mês de Dezembro agora, eu fui no Paraná aí a benzedeira lá me ensinou pra eu 

fazer o banho da... Ai meu Deus agora mesmo eu tava lembrando... Até na USP 

tem um pé... De... Como é que chama meu Deus? É uma planta já, já eu 

alembro. Aí eu pedi a minha colega eu falei: “Mônica, você traz lá da Reitoria”, 

Porque eu não conheço bem e ela falou que lá tinha. “Aí você traz.” Canjarana! 

É... Aí eu falei: ”Você traz umas cascas que a medic..., a enfer... a... a 

benzedeira falou que é muito bom” Aí eu fervia todo dia numa panelada tirava 

uma garrafada e a outra eu fazia o banho a noite. Foi isso que me salvou. E as 

injeção também que tomei do médico porque a gente faz ajuda, mas também 

foram as injeção, né? Então eu fiquei um mês afastada pelo INPS, fiquei aqui 

quase sem poder quase me mexer com o pé tudo engessado que ele mandou 

fazer o repouso, eu ponhava a perna pra cima e ficava aí. Mas, Ave Maria ficar 

em casa pra mim é uma tristeza! Eu não gosto de ficar em casa. Eu falo pras 

meninas: “As meninas faltam, as meninas não vêm trabalhar e eu nessa idade 

eu não tenho preguiça” Você ver, eu chego três horas, meu serviço de casa que 

está tudo sem fazer, eu faço tudo meu serviço. Lavo roupa, faço tudo o serviço, 

faço janta deixo tudo em ordem. Nunca ele aí (se referindo ao marido) teve uma 

reclama que eu deixei de fazer minhas coisas. E tô trabalhando. Já ta com uns 

trinta anos que eu to aqui, fiquei quinze dias parada porque a gente chega de 

novo então num... Aí a vizinha minha aqui falou: “Ah D. Fátima” Que eu queria 

voltar para o Paraná porque eu fiquei doida, porque aquele barraco que nós 

morava... Ainda vim morar com essa cunhada minha porque era um barraquinho 

de um cômodo. Eu com os cinco que eu tinha cinco esse tempo. Cinco crianças, 

ela com mais seis. Agora nós três porque ela é largada é desquitada, agora né? 



  

Dentro de um cômodo? E quando chovia a água entrava por lá assim a 

enxurrada passava por dentro do barraco aqueles bichos deste tamanho aqueles 

bichos, eu falo bicho de pau podre, sabe? Que lá no Paraná da muito na roça 

uns bichão assim parecendo bicho de toucinho, aqueles bichão aquilo descia. Ai 

meu Deus e eu no Paraná, eu alembrava da casa que eu tinha... Porque aqui a 

gente é limpo sim, mas lá a senhora ver as casas são grandes são casas tudo 

bem arrumada pra gente morar num barraquinho? Vixe! Eu quase morri de 

tristeza, né? Eu queria voltar por todo meio. Um dia ele estava trabalhando eu 

telefonei pra ele que é pra ele trazer o dinheiro, que eu ia me embora com as 

crianças ele ficava e eu ia embora. Aí tinha a vizinha aí do fundo e ele falou: “Ah 

dona Fátima não se desespera não porque as mulheres daqui de São Paulo elas 

querem muito as pessoas do Paraná assim do interior pra trabalhar. Amanhã 

vamos sair e a senhora vai ver num instantinho a senhora arruma.” Aí eu sai 

mais ela. A primeira porta que ela bateu, achei. A dona Creusa uma senhora 

que... Nossa aquela lá foi uma mãe pra mim me ajudou em tudo. Trabalhei oito 

anos com ela. Ela já me deu logo a experiência foi na roupa. No outro dia 

cheguei lá aquele cesto de roupa, aquele montinho. Aí lavei, passei, limpei, ela 

falou está ótimo. Porque lá no Paraná a gente cuida mesmo, né? Então e toda 

vida trabalhei, dou conta dos meus filhos, cuidei das três irmãs dele (marido), 

dos velhos (sogros), que morreram tudo na minha casa como ela falou mesmo 

eu que cuidei das três irmãs foi eu que cuidei, eu cuidava dos meus e cuidava 

das irmãs dele também a mais pequena estava com nove anos! A Carminha que 

era mais velha estava com dezesseis, a Nair estava com treze. Cresceram tudo 

e casaram graças a Deus. 

Entrevistadora: A senhora nasceu no Paraná? 

D. Fátima: Eu sou aqui do Ribeirão Preto eu nasci aí, mas me criei lá também. 

Fui pequininha minha mãe dizia que levou eu na fralda, né? Me criei lá, casei tive 

mais da metade dos filhos. Porque essa última que casou, vai fazer um ano 

agora dia nove do mês que vem agora que ela casou, ela é daqui, ela é 

Paulistana é a última minha. 

Entrevistadora: A senhora sabe dizer por que os seus pais foram daqui para o 

interior do Paraná? 



  

D. Fátima: Eu não sei, Isso aí, eu não sei falar pra senhora. Era recém nascida, 

né? 

Entrevistadora: E pra que cidade vocês foram, era Londrina como o seu 

marido? 

D. Fátima: Sim era Londrina, só que a gente morava na roça. A gente trabalhava 

na roça. Então, trabalhava na fazenda, depois de um ano que a gente estava na 

fazenda eles mudaram só que eles mudaram do outro lado só que era a mesma 

fazenda e... A gente era tudo moça, tudo apanhando café, embalando o café e 

foi onde eu conheci ele no meio do café, trabalhando... (risos) Um embalando o 

café de lá, outro embalando o café de cá. 

Entrevistadora: As terras eram de vocês? 

D. Fátima: Não. A gente trabalhava pro patrão. A gente colhia o que plantava, 

então era do patrão. A gente só pegava no final do mês. Que nem agora só no 

final do mês, né? Eu falo pras minhas filhas, chega o pagamento, que nem elas 

todas trabalham que nem a mãe da menininha ela é mãe solteira, né? Essa 

minha filha que mora aqui, ela trabalha no Rio Pequeno. Chega o fim de mês ela 

pega o pagamento: “Ah mãe eu vou lá em Osasco”,Todo mês é um sapato é um 

vestido, é uma roupa, é aquelas besteiras, sabe? Agora lá no Paraná? Não 

senhora. Lá era só no fim do ano. A gente trabalhava o ano inteirinho e quando 

chegava no fim do ano, meu pai que comprava ainda. Tinha aqueles sacos 

assim de roupa, aquela chitaiada, sabe?. Então aquele era pra gente passar o 

ano. Eram dois vestidos. Vestia um, lavava, vestia o outro lavava... Não era bem 

igual agora esse guarda roupa cheio e só vai trocando. Era desse jeito. E hoje 

em dia eu fico brava e ouço: “Ah mãe aqueles tempo era os tempos da senhora, 

agora mudou” Falei: “Não, verdade vocês não vão andar que nem a gente 

naquele tempo que é muito diferente, né? Mas também nem tanto, né? Todo 

mês? Tem que guardar um pouco, né? Agora tem a menina dizem que o pai da 

menina não anda muito bem, tem que pensar mais pra frente também, não é só 

gastando não. 

Entrevistadora: Vocês têm religião? 

D. Fátima: Sou Católica, graças a Deus! Eu e meu marido. Não vou na igreja 

todo domingo, porque canso. Mas nós temos a igreja aqui e vamos sempre. Que 



  

nem agora mesmo no mês de maio teve aquela reza nas casas a gente 

acompanhou tudinho. Graças a Deus, sou religiosa. Vou para Aparecida toda 

excursão que tem, gosto de ir lá.  

Entrevistadora: E o que a senhora considera que é bom pra cuidar de sua 

saúde? 

Voz do Sr José (chegando na sala e falando sem pedir licença): Olha a 

minha irmandade aqui, quero mostrar o retrato delas... 

D. Fátima: Espera, José não pode, não! Calma aí não pode não! 

Entrevistadora: Pode deixar aí que a gente ver daqui a pouco, está bem? 

Voz do Sr José: Ta tudo aí. No dia que eu fiquei doente vieram tudo pra casa. 

Olha a minha cara aqui como é que ta. Esse é meu cunhado de Campinas que 

eu falei que me pediu aquelas fitinhas iguais ao do seu gravador. Essa aqui é 

minha irmã que mora aqui, essa outra irmã é a mulher desse, essa aqui mora no 

Paraná, essa aqui no Paraná, essa aqui no Paraná. Tenho cinco irmãs. 

D. Fátima: Vai lá pra fora José! 

Entrevistadora: (Dirigindo-se ao Sr José) Seu José depois nós continuamos a 

conversar? (Sr José saiu da sala). D. Fátima continuando, o quê a senhora 

considera que ajuda a senhora a se cuidar? 

D. Fátima: Trabalhar.  

Voz do Sr José: É ela parar de fumar! 

Entrevistadora: Ah! Entregou...(risos) 

Voz do Sr José: Fuma demais! Fuma demais! Fuma demais! 

D. Fátima: Não, não... 

Entrevistadora: E o senhor fuma também? 

Voz do Sr José: Eu graças a Deus, não! Essa mesa é novinha e ela queimou a 

mesa com cigarro aqui, olha. 

D. Fátima: Fui eu não!  

Voz do Sr José: Foi ela sim! 

D. Fátima: José sai pra lá que ela não está proseando, não! E eu não entrei no 

seu meio, não! (referindo-se à entrevista que ele me concedeu antes na 

presença da esposa). Vai pra lá. Senão, não dá! Sai pra lá! 

Entrevistadora: (risos) Ele entregou... A senhora ia falar do cigarro pra mim? 



  

D. Fátima: Eu ia, sai pra lá, entrou no meio, sai pra lá. Vai lá pra fora. 

Voz do Sr José: (Saindo da sala) Eu paro, mas fuma demais! 

Entrevistadora: E a senhora acha que parar de fumar seria bom para cuidar da 

saúde? 

D. Fátima: Ah, sei lá, eu ia engordar muito! Porque tem umas colegas minhas 

que parou de fumar e estão podendo nem trabalhar de gorda.  

Voz do Sr José:  Eu não aprendi fumar você sabe por que? (continua falando 

apesar dos protestos da mulher). Vai, deixa rodar... Quando eu era rapaz solteiro 

lá no Paraná eu tinha meus dezoito anos, vinte anos, eu via aquelse rapazes 

colegas meus, nós saía junto assim e usava aquelas camisas com o bolso na 

frente, usava o maço de cigarro e não era binga não como se chama hoje 

isqueiro, né? Era uma caixa de fósforo mesmo. Eu achava bonito e 

acompanhava eles e logo eles estavam riscando o fósforo e acendendo o cigarro 

e eu comprava um maço de cigarro pra por no meu bolso, só porque achava 

bonito. Nem assim eu aprendi a fumar graças a Deus! 

D. Fátima: (Solicitando ao marido mais uma vez) Vai pra lá, deixa a gente... (Sr 

José se retira). 

Entrevistadora: E a senhora fuma há muito tempo? 

D. Fátima: Desde os nove anos. Eu comecei com dor de dente. Que eu tinha. A 

gente trabalhava na roça, levantava muito cedo. Era chuva, do jeito que tivesse a 

gente tinha que sair, né? A gente tinha os dentes e eu senti um dor de dente e 

meu pai fazia pra gente, meu pai! Cigarros de palha, sabe de fumo de corda? 

Meu pai fazia a gente enchia a boca de fumaça que dizia era bom e com isso 

aprendi a fumar. Nove anos! Aqui na USP mesmo agora que eu fui do meu pé o 

médico me proibiu disse que não era pra mim fumar mais. Fiquei três dias, mas 

quase morri com dor de cabeça. Aí eu voltei lá e falei: “Oh doutor pelo amor de 

Deus eu não vou largar do meu cigarro, não” Ele falou: “A senhora é que ver, 

né?” E eu falei: “O que tem a ver o problema da minha batida com o meu 

cigarro?” Ele falou: “Dona Fátima a senhora com as dores nas pernas a senhora 

tem muitas varizes nas pernas e se essas varizes começam a entupir?” Eu falei: 

“Deixa entupir... eu vou fazer o quê, né? Não tem jeito de eu largar o cigarro”. Já 

peguei essa piteira, já comprei, já comprei remédio na farmácia em Londrina. 



  

Aqueles remédios de gargarejo, sabe? Eu não alembro o nome, né? Mas não 

tem jeito de largar. Se eu deixar o cigarro, que nem fiquei três dias sem fumar, 

também não faço nada. Dar dor de cabeça e aquele nervoso e nada ta bom. 

Vixe, não pode nem olhar pra mim é aquele nervoso, sabe? Disse que é a 

cortina do cigarro. Aquele nervoso eu vou pro serviço ninguém pode olhar, fico 

estressada. Nada ta bom. E não rende nada que você vai fazer nada. Todo lugar 

que você olha você... parece que está faltando, aquela coisa. Eu estou com 

cigarro aqui eu fumo uma carteira por dia. Eu abro o maceiro e fica ali quando é 

amanhã já levo outro, é uma carteira por dia.  

Entrevistadora: E a senhora gosta que cuidem da senhora? 

D. Fátima: Eu gosto. Quando preciso vou no médico e os meus filhos me 

ajudam... 

Entrevistadora: E quando a senhora procura o serviço de saúde o que vai 

buscar? 

D. Fátima: Pela dor na perna que eu estou fazendo tratamento ainda que nem 

nesses tempos agora eu fui fiz todos os exames e agora o tratamento não vai ser 

mais aqui no HU. Está lá na assistência social a... Como chama aquele papel 

com todas as folhas dentro? Aquele envelope, né? Que eles vão passar pra 

outro hospital, outro laboratório porque aqui não tem mais, pra ver... O que ele 

diz que esse tornozelo meu, a gente dentro do tornozelo a gente tem uma gota, 

né? E essa gota do meu tornozelo pela batida que eu bati... Ele disse que do 

jeito que eu cai que eu bati os dois pés o tornozelo abriu e aquela gota secou, 

aquela água, né? Aquela água saiu então dentro daquele tornozelo ta seco. 

Então quando eu ando, não é todas as vezes não, mas tem vezes que eu ando 

assim meio depressa eu sinto o tornozelo. Parece que faz assim aquele barulho 

osso com osso e ele disse que aquele pingo que a gente tem dentro das juntas 

secou. Então esse exame vai passar pra outro laboratório, mas não aqui.  

Entrevistadora: E fora o problema do pé, a senhora procurou o hospital ou o 

posto por algum outro motivo? 

D. Fátima: Não. Eu fui por causa do pé mesmo, mas no laboratório daqui não. 

Eles me encaminharam para um laboratório lá perto da Barra Funda, sabe? Mas 

chegou lá os que os médicos daqui falaram o de lá também. 



  

Entrevistadora: Mas antes de machucar o pé? 

D. Fátima: Para o pré-natal dessa menina aqui dessa que casou agora Joana. 

Entrevistadora: E dos outros? 

D. Fátima: Dos outros não, que eu ganhei no Paraná, em casa. Duas eu ganhei 

sozinha quando a parteira chegou já tinha nascido e o resto eu ganhei com 

parteira. Só essa aqui eu ganhei no hospital que era São João da Vista na Lapa 

porque o HU ainda não tinha. 

Entrevistadora: E fez pré-natal onde? 

D. Fátima: No Butantã. 

Entrevistadora: E fora o pré-natal, mais nada? 

D. Fátima: Pra nenhuma outra coisa. 

Entrevistadora: Por que? 

D. Fátima: Porque me sentia bem. 

Entrevistadora: A senhora freqüentou a escola? 

D. Fátima: Até o segundo ano porque na roça se ia, ia se não ia também... Era 

mais trabalhar. Não é igual aos pais de agora que a gente quer tudo por cima. 

Que nem essa minha mesmo, ela já ta fazendo já pra enfermagem. Já fez pra 

bater RX. Agora ela quer pra enfermeira ela está fazendo o curso e de primeiro a 

gente não tinha isso era só trabalhar, trabalhar, trabalhar e pronto. Não tinha 

tempo de fazer nada. Meus pais também não ligavam pra escola e também era 

tudo longe. Então se os pais não orientavam a gente, criança, né? Agora aqui 

não! Agora aqui tudo é mais fácil. Principalmente pra escola pra estudar, é. E pra 

trabalhar também, né? Lá no Paraná ta uma dificuldade pra ganhar dinheiro. Lá 

é cinco reais, dez reais um dia de serviço. Agora aqui, né? Eu trabalhava aqui na 

Odonto, eu trabalhei dois anos e seis meses aqui de faxina aqui na Odonto. 

Depois a firma saiu e eu saí. Eu trabalhava de segunda a sábado até dez horas 

na firma então as dez horas eu pegava o ônibus e ia fazer faxina no Sumaré 

depois a mulher mudou pro Jaguaré, trabalhei quinze anos com essa mulher 

fazendo faxina todo sábado! 

Entrevistadora: E a senhora trabalha até hoje na limpeza? 

D. Fátima: Na Elétrica, na limpeza, até hoje. E não tenho inveja de moço. Não 

tenho, pra trabalhar não. As meninas ainda falam, tem vezes que eu vou pra 



  

copa, fazer qualquer coisa, né? Levar um balde, tomar uma água, né? Sempre o 

bebedouro com esse calor esquenta. Prefiro mais uma água gelada aí eu vou na 

nossa copa tem uma geladeira, né? Aí estão as meninas lá: “Ê, dona Fátima” 

elas falam pra mim aí eu mostro o dedo pra elas assim brincando e elas 

perguntam: “O que a senhora vai fazer agora? Eu digo: “Vou tomar água” Tomo 

minha água pego meu balde e volto e elas: “Você não vai descansar?” “Eu não, 

eu vou descansar pra lá. E se a encarregada chegar não vai chegar em nós, 

né?” Eu falo pra elas. Aí elas ficam lá e eu saio. Não tenho inveja. E nunca 

cheguei cinco minuto depois das seis eu mesmo com meu pé doente... Ta aí 

esse homem que é meu marido, as meninas, a encarregada, a firma, pode até 

telefonar pra firma, nunca cheguei cinco minutos depois das seis. É vinte, quinze 

antes das seis. Meu pé doente e eu passava o portão aqui... Que eles não 

fornecem o vale transporte a quem mora perto, mesmo a gente pagando, pouco, 

mas paga, né? Eles não fornecem pra gente que mora perto e aí eu ia a pé com 

aquele pé dessa grossura inchado, enrolado na faixa e eu saía devagarinho, 

devagrinho, aí um dia eu desci aqui escorreguei menina um senhor me ajudou a 

me levantar. Todo mundo ia passando e eu pra trás mas eu falei: “Eu chego, não 

me entrego” e nunca cheguei depois das seis. Aí chego daqui um pouco as 

meninas estão chegando e o café já está pronto. 

Entrevistadora: E o que é envelhecer para a senhora? 

D. Fátima: Vai acabando, né? Que nem meu marido ele ficou com vergonha de 

falar, mas a gente não te mais aquele prazer que a gente tinha de marido e 

mulher, não tem. Eu também não. Ele ficou doente também. E eu também não 

tenho que nem as moças mais aqueles tempos que vem todo mês. Depois que 

eu ganhei minha filha só veio na dieta. Vinte e um ano que não tenho mais. Mas 

não tenho uma dor de cabeça não tenho nada no corpo. As meninas falam: “A 

senhora não sente dor de cabeça?” Que nem tem uma mulher lá que dizem que 

está na menopausa e eu vejo ela só apertando:  “Aí, não agüento” outra hora é 

“Vou pro médico”, outra hora é... E eu to lá, firme. Não sinto nada! Vinte e um 

ano que acabou pra mim, que não desce pra mim desde a dieta da minha filha 

só foi nos quarenta dias que nasceu a menina, depois que acabou, acabou! Até 

hoje. Quer dizer que o envelhecimento é esse. É acabou, acabou, né? (risos) 



  

Agora por trabalho , coragem de trabalhar, de passear... Não aqui! Aqui pra eu 

sair pra casa de um vizinho só se for muita coisa, porque eu não gosto de porta 

dos outros, de jeito nenhum, não gosto muito de bate papo, porque bate papo já 

viu... Ainda mais o lugar que a gente mora, né? Eu não gosto dessas coisas. 

Fazer rodinha de mulheres que nem eu vejo muito. Então chego do meu serviço 

tomo meu banho, cuido do meu serviço, ligo minha televisão. A hora que está 

calor eu sento aí fora jogo um travesseiro sento e fico aí, mas eu não gosto de 

rodinha. E graças a Deus vou dormir e quando é quatro horas o relógio desperta 

e eu já estou pronta pra sair outra vez e pronto.  

Entrevistadora: E passeia pra onde? 

D. Fátima: Eu gosto de viajar pra longe, pro Paraná ver minhas irmãs, sabe? 

Lugar onde eu nasci, né? Campinas, na minha cunhada. Eu tenho uma irmã que 

também mora pra lá de Campinas. E eu gosto muito de passear, chega o fim de 

ano eu vou embora!  Vou mesmo, passo o Natal. Ano novo eu passo aqui, mas 

Natal eu passo lá. Eu gosto. 

Entrevistadora: Mas se tivesse alguma coisa por aqui com pessoas da sua 

idade a senhora gostaria? 

D. Fátima: Gostaria, pra passar as horas... Porque chega domingo eu faço 

almoço... Esse domingo eu passei bem, tem uma menina minha que mora na 

COHAB, a outra estava de folga também veio, as minhas nora também só uma 

que não veio porque trabalha na farmácia do hospital então ela tem que ir todo o 

dia, minha nora, mas ajuntaram todo mundo aqui fora, sabe? Eu fiz almoço, 

almoçaram, chuparam laranja, chuparam melancia... Aquela festa. Quando foi 

seis horas, foi todo mundo embora, pronto! Aí fica aquela solidão, não fica? Se 

tivesse alguma coisa a mais pra gente se divertir era melhor. Eu falo pro meu 

marido: “Eu gosto de trabalhar porque lá a gente se diverte” Trabalha muito 

porque das seis horas as três, só tem uma hora de almoço, do meio dia a uma. 

Lá a gente se diverte a gente conversa, a gente rir, a gente anda, a gente ver 

muita gente e aqui não, entrou da porta pra dentro a gente só ver marido os 

filhos, né? E ainda nem é toda hora. Aqui em casa mesmo os meus filhos todos 

casados um mora pra cá, outro mora lá, tudo aqui mesmo nesse meio. Só uma 

que mora lá em Carapicuíba, mas cada quinze dias ela vem. Todo mundo 



  

trabalha, todo mundo chega seis, seis e pouco, cada um vai procurar seu 

serviço, vai procurar fazer sua janta, lavar uma roupa, pra no outro dia ta pronto, 

todo mundo trabalha. Ninguém tem tempo de ta um pra casa dos outros.  

Entrevistadora: E a netinha? 

D. Fátima: Minha netinha chega agora às seis horas da escola. Aí ela chega, eu 

dou janta... Mora ela e a mãe dela que é mãe solteira aqui. Ela devia esta aqui, 

mas acho que foi no médico fazer exame de vista. A netinha é arteira, tem hora 

que ela quer dar uma dura com ele, ele já corta porque tem que fazer isso né? É 

muito bom viver assim com elas duas e eu falei com ele que eu queria vender 

aqui pra ir embora. Nós dois velhos, mas ela não quer ir nem a filha nem a neta. 

A netinha uma vez eu levei ela lá, nossa! Tem nove anos e quer ficar aqui. Disse 

que não vai de jeito nenhum, quer ficar com a mãe porque diz que lá é lugar de 

muito mosquito, porque lá tem muito gado e ela não gosta do mosquito, de jeito 

nenhum, mosca. Por causa dela nós não vai. 

Entrevistadora: A senhora quer ir um dia morar no Paraná? São seus planos 

para o futuro?  

D. Fátima: O meu plano é de vender aqui e comprar lá. Porque lá a senhora 

compra uma casa barata com quatro mil, cinco mil reais, você compra. Que nem 

minha irmã ela mora em Munhoz é Paraná mesmo, mas lá com três mil reais 

você compra meia etapa e você comprando meia etapa num instantinho você 

levanta, um cômodo, dois. Que nem eu e só ele... Dois cômodos dá pra a gente. 

Mas eu não vou deixar ela, não deixo. Ele vai se eu falar que vou. Ele vai que 

esses dias ele tava falando: “Se a menina quisesse vender isso aqui, mas pra a 

gente ir só eu não vou não”. Pra sair e deixar ela e a menina, não deixo.  

Entrevistadora: E de quem mais a senhora cuida ou cuidou? 

D. Fátima: Essa crianças aqui da minha cunhada o marido dela, o marido dela 

veio embora pra São Paulo e largou ela lá quase dois anos. As crianças passava 

mais comigo lá do que com a mãe. Porque o marido veio embora e ela sozinha 

com as crianças, ela sentia falta das coisas e levava as crianças pra minha casa. 

Aí eu cuidava e era terrível, era ajuntado com os meus e eu morava perto da 

linha de ferro e aí um batia no outro e era aquela guerra o dia todo. E eu cuidava 

e cuido até hoje porque geralmente ela sai pra trabalhar fica a Denise que tem 



  

18 anos que é de outro pai, né? Ela é mãe solteira agora, né? Esses meninos é 

mais aqui, come aqui, quando quer qualquer coisa é tia daqui, tia dali. 

Entrevistadora: E a senhora teve muitos irmãos? 

D. Fátima: A irmandade de nós... Eram seis. Enquanto meus pais estavam vivos 

moravam todos juntos.  

Entrevistadora: Vocês se davam bem? 

D. Fátima: Sim, eu e meu irmão casamos num dia só. Nós nunca brigamos, 

sempre trabalhamos juntos, nunca teve discussão. Por isso que geralmente, 

meus filhos, nunca brigaram. Eu tenho uma cunhada, a mais nova de todas, eu 

acabei de criar ela, sempre ela vem aqui e ela fala: “Eu não acredito a criação 

que vocês deram pra os seus filhos, porque os meus lá, só falta bater n’a gente”. 

Porque a criação do Paraná é diferente, né? Os filhos dela, ela tem dois, são 

muito mal educados, respondão, não quer trabalhar, só quer viver na maloca, 

essas coisas. Eu falei aqui tem que trabalhar. Graças a Deus. Esse meu casado 

o Agenor ele trabalha na USP também com dez anos esse hospital essas 

gramas aí teve uma empreiteira aí que empreitava a molecada pra ajudar 

carregar a carriola grama e esse menino meu passava a semana inteira 

plantando grama em redor do hospital, trabalhou quatro anos de padeiro 

ajudando os padeiros e aí ele pegou idade, serviu o governo, o exército. Aí 

depois que ele saiu ele casou e continua na USP. Hoje em dia ele faz casas, 

construiu essa minha, a de cima, a dele. O outro trabalha também há quinze 

anos num restaurante na USP nunca mudou de serviço. Era chapeiro, passou 

pra encarregado. Nunca ninguém deu pra bandido pra nada. E eu saia pra 

trabalhar ficavam as duas meninas mais pequenas eu trancava o portão. Sei que 

não valia nada mesmo aquele portãozinho. Eu saía pra trabalhar chegava cinco 

horas, estavam do mesmo jeitinho as crianças. E aqui atrás moravam doze 

bandidos. Nunca mexeram com minhas meninas. Eu saía, né? Eu perguntava e 

elas diziam “Não mãe eles não mexem com ninguém, não” Passa aqui vai lá pra 

rua porque moravam aqui atrás. Pediam fósforos pra mim, pediam café eu dava, 

mas nunca mexeu com ninguém. Aqui ninguém mexe com ninguém. Criei meus 

filhos aqui ,na mesma casa, nunca mudei pra lugar nenhum e estou aqui.  



  

Entrevistadora: E se a senhora fosse aconselhar alguém para que tenha uma 

velhice saudável o que a senhora diria?  

D. Fátima: Sei lá... Que mais? Eu vou trabalhar me perfumo, eu tenho meus 

cremes, só não gosto de batom, quando era nova usava agora não gosto. Mas 

meus perfumes meus cremes minhas roupa pra trabalhar, não vou dizer boa, 

mas não é tão ruim, não é das piores. Vou bem arrumada, volto pra pegar 

circular, mas não tenho inveja de qualquer um. Tenho meus calçados bons de 

trabalhar, minhas roupas tudo bem limpinha da firma de trabalhar. Hoje em dia 

não chega mais a essa idade do jeito que cheguei não.  Nesses tempos de agora 

não chega, não. 

Entrevistadora: Por quê? 

D. Fátima: Você ver a criação d’a gente lá no Paraná? As comidas lá eram muito 

diferentes. Era muito mais forte. Hoje em dia tem muita química nas comidas. 

Falam: “Esse óleo é de oliva, esse óleo é de soja” Mas vamos ver quantas 

misturas têm ali. O leite, eu fui aqui no EXTRA esse mês agora comprar leite, 

cheguei lá comprei uma caixa que eu compro logo de caixa que ele toma remédio 

com leite, né? Então não pode faltar leite. Eu compro logo a caixa. Quando 

chegou aqui em casa Eugênia viu aquele leite amarelo como se você tivesse 

espremido um líquido, uma mandioca aquele caldo grosso. E o leite lá do Paraná 

é o leite da vaca, leite puro. Você pode tirar da vaca e tomar. Agora aqui quantas 

misturas que não tem? É leite C, é leite B, é leite de não sei o quê? Isso aí é tudo 

mistura. Você compra um carne hoje, a carne está mais congelada do que... Lá no 

Paraná se come carne pura. Lá eles matam um gado lá e vende pras pessoas 

compra um porco, lá. Que nem aqui se diz que não pode comer porco, porque da 

aquela doença do bicho, né? E lá mata o porco na hora e come. Porque lá os 

porcos são bem tratados. É com milho, com mamão cozido, aquelas lavagens que 

é resto de comida, comida limpa, né? Agora aqui compra esses porcos põe na 

geladeira, vai vender em um mês, dois, vai saber? Da onde que vem esses 

porcos, essas carnes. Ah não! Lá não, lá é tudo puro. Você quer comer uma 

verdura você vai lá na horta, você tira lá uma couve, um repolho, alface, tudo lá 

tudo ali, da terra pura. E aqui? Vem lá do CEASA. Você vai abrir um pé de alface 

aí tem aqueles bichos, aquelas conchinhas aquelas coisas. Lá não, lá você ver as 



  

folhas batendo. É uma beleza. A mandioca você compra mandioca aqui não 

presta. A mandioca aqui não cozinha e lá você arranca da terra! Aquela terra pura, 

cozinhar aquilo é uma beleza. O que a gente come aqui parece que vai fazer bem, 

faz mal. Esses dias eu comi aqui em casa, eu não sou de jantar, porque eu 

engordei muito e o médico disse que eu não posso engordar, tinha que 

emagrecer, por causa de minha perna. Então eu só almoço de tarde eu tomo só 

um suco que leite eu não estou podendo tomar também por causa do meu 

estômago eu tive gastrite, virou úlcera. Só que não precisei operar. Só com os 

remédios que o médico me passou ela desmanchou e parou. Aí eu engordei, né? 

Aí ele disse que era pra mim emagrecer. Aí esses dias eu comi, eu nem sei o que 

foi que eu comi, só sei que eu jantei, né? Não dormi de noite! Não dormi! Me 

empachou tudo. Eu falei pronto, estava me dando até falta de ar. Aí eu pensei: 

“Não é como no Paraná. Lá você pode comer que não tem perigo!” 

Entrevistadora: E pra terminar essa entrevista o que mais gostaria de falar? 

D. Fátima: Eu daqui pra frente só quero que Deus me de saúde pra eu poder 

andar que nem eu estou andando agora, porque o doutor falou pra mim que eu 

não ia andar mais. Que eu ia ficar numa cadeira de rodas, mas eu pedi muito a 

Deus, Nossa Senhora, fiz até promessa paguei e eu ainda falei pra ele: “Doutor 

eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora que eu nunca vou ter uma cadeira de 

rodas!” E nunca precisei. Aí o que eu tenho pra falar é isso. Que Deus me der 

força pra mim trabalhar igual eu to agora pra acabar de cuidar dele, né? Porque 

o médico falou pra mim que qualquer hora ele pode cair e morrer, que não tem 

jeito que ele tem a doença do bicho barbeiro, ele não falou, mas eu falo. A 

doença do bicho barbeiro e ele já teve derrame duas vezes, não deu assim de 

entortar, mas começou e o médico disse que três não intera... Disse que uma 

hora pode morrer dormindo, outra hora pode cair ali onde ele está mesmo. Então 

eu peço que assim Deus me dar força que eu ainda tenho muito pra mim pra 

frente! Pra mim passar. Agora não sei se ele vai primeiro ou eu, a senhora não 

sabe o dia de amanhã, né? Me aposentar nem penso agora, só com mais idade, 

né? É só isso, Deus me dar força pra acabar de criar minha neta, minha filha que 

está aqui dentro e só e obrigada a senhora de ter vindo aqui, nós proseando...  

Entrevistadora: Eu que agradeço. 



  

Entrevista Sr Luís (14/03/2003) 

 

Entrevistadora: Por favor, se apresente pra mim... Fale sobre o senhor o que 

vier, o que estiver com vontade... 

Sr Luís: Eu sou Luís de Carvalho moro aqui na rua (forneceu o endereço 

completo), Jardim São Remo, estou disposto a colaborar com a pesquisa. 

Entrevistadora: E o senhor tem quantos anos, seu Luís? 

Sr Luís: Fiz cinqüenta e nove. 

Entrevistadora: E quanto tempo mora aqui na São Remo? 

Sr Luís: Desde 1978.  

Entrevistadora: O senhor nasceu em São Paulo? 

Sr Luís: Não. Eu sou mineiro de Diamantina. Quando vim logo morei muito 

tempo no interior de São Paulo e depois mudamos aí pro Campo Limpo, aí 

depois eu separei da esposa, arrumei outra e vim morar aqui e estou aqui até 

hoje. Aí a esposa que eu arrumei faleceu e eu moro maritalmente com essa 

daqui e estou até hoje aqui. 

Entrevistadora: O senhor acha que a São Remo mudou desde que o senhor 

chegou ou permanece como antes? 

Sr Luís: Ah não! Mudou muito, muito, muito... Mudou demais! Aqui antigamente 

era tudo terra, era barro aqui você não conseguia... Não tinha rua asfaltada... Era 

muito barraco de madeira, muito rato, muita barata... Hoje não! Hoje tem mais ou 

menos na base de noventa e oito por cento... Está construído, tem asfalto, água, 

esgoto, telefone, tem tudo... Padaria, mercado, antigamente não tinha nada. Pra 

você comprar alguma coisa tinha que ir lá no Rio Pequeno. Hoje está a maior 

beleza aqui. Em matéria de condução também... Aqui é um lugar de primeira 

linha, sabe? Condução pra todo lugar que você quiser ir pra todo lado você pega. 

Tem pra Santos, pra Guarulhos... Até pra Bahia tem (risos). 

Entrevistadora: E por que aqui é conhecido como São Remo? 

Sr Luís: É o nome que já estava quando eu cheguei... Não sei porque... 

Entrevistadora: O senhor falou que morou no interior de São Paulo quando veio 

de Minas, aonde foi que morou? 



  

Sr Luís: Em Santa fé do Sul. Eu vim de Minas garotinho de lá pequenininho eu 

tinha oito anos... Veio todo mundo da minha família... Meu pai, minha mãe e os 

irmãos. 

Entrevistadora: Por que sua família veio morar em São Paulo, o senhor sabe? 

Sr Luís: Sempre a procura de um futuro melhor, né? Porque São Paulo como se 

diz lá, é a fonte, né? É a “Serra Pelada” É a fonte do “minério”, né? (risos). 

Aonde a turma vem buscar o dinheiro e aí a turma se sujeita... Aí vem pra 

trabalhar... Só que a gente não veio pra São Paulo direto, fomos para o interior 

morar em Santa fé do Sul moramos perto de Araçatuba, Jales, Andradina lá pro 

interior de São Paulo. Eu conheço tudo porque eu fui criado naquela região ali. E 

depois de lá quando eu tinha mais ou menos uns dezessete, dezoito anos eu vim 

pra São Paulo, vim eu sozinho e aí depois que minha família veio... Eu vim 

cheguei aqui... Porque a gente sozinho é mais fácil de a gente arrumar... Arrumar 

algum lugarzinho pra ficar, algum quarto pra alugar. Eu consegui, vim trabalhei 

mais ou menos um ano aqui, ali aluguei uma casa e fui buscar meu pai, minha 

mãe e meus irmãos no interior... Trouxemos pra cá, aí meu pai logo em seguida 

arrumou serviço na METAFIO... Aí, nós compramos um terreno, construímos 

uma casa, uma casinha e estamos até hoje. Meus pais moram lá até hoje no 

ponto final do Campo Limpo mesmo... Na rua... (forneceu o endereço completo) 

no Jardim Elizabete, ali encostadinho no ponto final do Campo Limpo. Ele 

aposentou agora, está aposentado da METAFIO e está lá vivendo a vidinha dele 

aí no Campo Limpo e eu pra cá. Eu cheguei aqui trabalhando, fui trabalhar na 

construção civil, aí fiz curso pra mestre de obra, estudei, porque não tinha 

condições de estudo, consegui tirar o diploma de mestre de obra, consegui tirar o 

diploma de escolaridade, agora mesmo estou estudando de novo... É, estou 

estudando ainda! Cinqüenta e nove anos e ainda estou batalhando pra estudar! 

E arrumei serviço na Universidade em noventa... Em oitenta e sete e estou até 

hoje na universidade. Sou funcionário aí da Universidade e estou terminando o 

segundo grau agora... 

Entrevistadora: Qual seu trabalho na Universidade? 

Sr Luís: Eu sou fiscal de obras. Sou fiscal das contratadas, né? As firmas vêm aí 

pegam os prédios pra fazer e a gente fiscaliza isso. Fazer medição, olhar se 



  

estão... Fazendo o serviço certo ou se estão fazendo o serviço errado, 

acompanhar a firma, né? E não é só aqui, né? Eu vou pro interior também... Eu 

vou pra São Carlos, Ribeirão... Que nem segunda feira mesmo eu vou pra 

Ribeirão. Eu fico segunda e terça e venho na quarta e quinta e sexta eu trabalho 

aqui. Aí passa o final de semana, aí quando for dia 31 eu vou de novo pra 

Ribeirão, aí fico dia primeiro e volto dia dois. Vou levando a vida. Moro aqui 

numa casinha simples... Quer dizer o salário não é lá essas coisas assim que 

não deu nem pra construir... Nem pra colocar a laje ainda na casa e está aí essa 

coisa aí... Mas eu creio que daqui mais um tempo a gente vai da um jeitinho, vai 

da pra a gente chegar ao objetivo. 

Entrevistadora: O senhor disse que veio com dezessete anos pra cá. Por que? 

Sr Luís: Porque eu não queria servir o quartel lá, lá no interior. Eu queria servir 

aqui em São Paulo, então eu vim pra cá. Chegando aqui eu me alistei e servi no 

quarto BIP aqui em Osasco. Aquilo pra mim foi a maior glória do mundo! Eu não 

queria servir lá no interior eu queria servir aqui em São Paulo. 

Entrevistadora: Por que? 

Sr Luís: Sei lá, é... Como se fala é aquele tipo de... Como se da o nome assim 

é... Aquele entusiasmo de querer... De achar que o quartel lá do interior era mais 

inferior do que o daqui de São Paulo e aí eu queria servir aqui... Queria que a 

minha reservista saísse daqui. Aí servi, mas também não segui carreira porque 

baile e namorada não deixou (risos). Que toda vida eu gostei muito de baile 

assim sabe? De... Até hoje, até hoje... Eu sou forrozeiro, eu tenho um conjunto 

de forró. Eu toco zabumba, troco triângulo, sabe? Eu sou ritmista, né? Nós temos 

um conjunto de forró que está em atividade aqui em São Paulo. Toda sexta, 

sábado e domingo a gente toca nos barzinhos por aí pra divertir a turma, né? E 

pra levantar algum dinheirinho pra comprar o leite das crianças, né? Comprar a 

misturinha do final de semana... Porque se for só esperar por salário... Tem que 

ter alguma complementação, né? E aí pra não está catando latinha, a gente 

aprende outra coisa que nem eu aprendi a ser ritmista, né? Tocar um forró pra 

divertir a turma (risos). 

Entrevistadora: O senhor aprendeu aqui em São Paulo a ser ritmista? 



  

Sr Luís: Não! Esse negócio aí, acho que já vem de sangue. Já vem já no sangue 

d’a gente, né? Porque meu pai tocava nos bailes aqui no interior de São Paulo, 

ele tocava muito nos bailes uma sanfoninha oito baixos e acho que aquilo já vem 

no sangue d’a gente... Não sei já é tradição aquilo ali, né? E as outra molecada, 

os outros garotos da minha época assim, iam pro campo jogar bola, eu também 

joguei quase fui profissional e eu era muito... Meio peralta assim, não gostava de 

obedecer muito, né? Era meio indisciplinado (risos). Então fiz testes nos times 

profissionais, passei nos testes, mas não conseguia porque eu fugia da 

concentração para poder ir pros bailes e naquela época lá você tinha que malhar 

se não fosse igual a Mané Garrincha jamais ia ter um prosseguimento 

profissional... Aí não consegui e também não liguei muito não, nunca ia pensar 

que ser profissional de futebol ia render tanto dinheiro também, né? Aí parei e 

comecei, aí pensei agora vou me mandar pra música. Formei um conjunto de 

música popular eu e outro rapaz lá no Campo Limpo, inclusive gravamos um 

compacto duplo e tal, só que não deu certo, depois o rapaz começou a aprontar 

e desmanchamos o conjunto aí partir pro lado do forró. Aí conheci um rapaz lá 

que tocava sanfona e montamos um conjunto e ficamos mais ou menos uns dez 

anos com o conjunto, aí o rapaz era do Pernambuco e foi embora para o 

Pernambuco e eu fiquei. Depois fiquei tocando com um e com outro, aí foi 

quando eu mudei pra aqui, aí a gente tinha um outro conjunto que o rapaz 

morava aqui na esquina em cima bem no começo dessa rua aqui e a gente 

formou esse conjunto, ficamos com esse conjunto um tempo, acabou esse 

conjunto, nós fizemos outro e então juntamos o útil ao agradável... Tinham dois 

irmãos que um é zabumbeiro e o outro é sanfoneiro e eles tinham um conjunto. 

Eles terminaram o conjunto deles, porque os caras foram embora e deixaram 

eles na mão... Por obra do destino... Você sabe, quem mexe com esse negócio 

de música anda mais que cachorro louco, né? Não tem... Um sábado está num 

canto, outro sábado está noutro, sempre conhecendo gente... Aí os caras 

falaram pra mim: “Lá perto do SESI indo lá pro Helena Maria tinha um cara que 

tinha um conjunto e terminou o conjunto, o cara era um sanfoneiro bom pra 

caramba e ele está procurando um ritmista” Entrou num ouvido e saiu no outro 

que a gente tinha um conjunto aqui, né? Aí quando foi um dia a gente estava ali 



  

no Rio Pequeno e o primo dele tinha um bar ali perto das cinco quinas, na 

avenida Rio Pequeno e nós fomos lá passando lá nós vimos ele tocando, 

ficamos lá na porta porque a gente não se apresenta logo assim de vez... A 

gente fica observando a pessoa primeiro... E quem sabe parece que está escrito 

na testa aí ele falou: “Dá uma ajudinha aqui pra a gente” Estava só os dois e um 

cara lá pelejando pra ver se batia o triângulo e não conseguia bater, não sabia o 

ritmo direito e nós entramos tomamos um refrigerante, sentamos na mesa e 

começamos a conversar. Daí a pouco ele falou assim: “A gente tinha um 

conjunto e tal e tal e eu estou querendo formar outro, estou procurando uns 

ritmistas” E nós ficamos naquela e começamos brincando tocamos umas oito, 

dez, músicas lá e ele gostou. Eu tinha instalado este telefone, fazia poucos dias 

e dei o número do meu telefone pra ele... Quando foi um dia eu cheguei em casa 

minha esposa falou assim: “Ligou um homem com nome de seu Manoel falou 

que é pra você descer no bar tia dele que ele vai encontrar com você lá que 

parece que tem um forró pra tocar hoje” A minha esposa nunca foi contra ao que 

eu faço, porque ela sempre me deu apoio e eu sempre... Você ver que ela é bem 

mais nova do que eu... Agora tem trinta e três anos e eu tenho cinqüenta e 

nove... Quem podia ter muito cuidado com ela era eu, né? (risos). Mas ela não 

se opõe as coisas que eu faço, sabe? Aí eu peguei e desci lá e ele falou pra 

mim: “Eu queria que vocês se reunissem com a gente pra a gente formar um 

conjunto” e eu disse: “Aí tudo bem a gente pode sentar e conversar” Então a 

partir daquele dia resolvemos fazer o conjunto e estamos com o conjunto aí, já 

fomos pra rádio ATUAL, pra CAPITAL, já apresentamos pra todo canto aí só falta 

agora ter uma força pra gravar um CD (risos). 

Entrevistadora: E o senhor tem religião? 

Sr Luís: Tenho, sou católico. Minha esposa é crente. Eu gosto de igreja. Eu 

freqüento a igreja católica e inclusive eu freqüento até a igreja que ela é 

convertida, eu freqüento também a igreja dela... Eu gosto... Aonde fa la de Deus 

eu estou junto, agora aonde fala do outro “bicho” eu já... (risos). E eu tinha um 

vício de beber, eu parei. Eu bebia que nem um condenado, eu era pior que uma 

raposa pra beber... Parei. 

Entrevistadora: E o que fez o senhor parar de beber? 



  

Sr Luís: Eu parei por mim mesmo. Um dia eu cheguei aqui tão de fogo que eu 

não conseguia abrir essa porta pra entrar, bêbado, bêbado mesmo. Aí parei ali 

na cozinha e fiquei pensando, né? Pensei: “Puxa vida, já um cara velho”... O 

garoto mais novo que tem um ano e dois meses eu não tinha ainda... Tinha só 

aquele outro que está com oito anos e tenho uma família toda pra poder zelar e 

eu ficar nessa bebedeira, né? Eu tinha saído daqui seis e meia e deixei minha 

esposa esquentando um feijão aqui... Você sabe que todo cara do norte se não 

comer feijão pra ele, ele não comeu... Ela tinha feito uma rabada com polenta e 

pirão eu falei: “Hoje eu me acabo” Eu falei pra ela: “Faz um suco de manga” Eu 

gosto de suco de manga... Ela fez um suco de manga e falou que ia esquentar 

um pouco o feijão e eu saí daqui as seis e meia pra ir lá em cima comprar um 

cigarro. Quando cheguei aí em cima encontrei uns amigos e começamos a tocar 

violão e cantar, entrou um cara com uma safoninha começou a tocar... Quando 

eu assustei... Isso foi de quinta pra sexta, e eu tinha que trabalhar na sexta 

feira... Aí quando eu olhei no relógio, sabe que horas eram? Três e meia da 

manhã! Eu estava super alto no álcool... E comendo aquelas baboseiras, 

aqueles petiscos de bar, né? Você sabe que todo cara que bebe se não tiver 

aqueles petiscos de bar pra ele, ele não bebeu... Ele se acha todo poderoso ali, 

né? Aí vim embora e sentia como se a rua tinha um declive assim de cinqüenta 

graus e cheguei aqui quase não consegui abrir a porta pra entrar, então fiquei 

desgostoso com aquilo... Minha esposa fazendo as coisas tão direitinho pra mim, 

em casa e eu me largar daqui e ir pro bar... Fiquei desgostoso! Fui embora cinco 

horas da manhã trabalhar e fiquei nervoso comigo mesmo que ela não tinha 

culpa de nada, né? Porque não foi ela que pôs na minha boca, então eu não 

tinha razão pra brigar com ela, né? Nem tenho razão pra brigar com ela... Eu sou 

muito pacato dentro de casa, sabe? Quando ela está nervosa eu saio pra rua e 

depois eu volto e digo: “Posso entrar, já acalmou?” Aí ela começa a dar risada e 

diz: “Você é muito palhaço!” Você nunca ver eu discutindo com ela de jeito 

nenhum... Porque quando ela está nervosa eu saio pra rua pra esperar terminar 

o nervosismo dela e volto pra dentro de casa... Volto, começo... A gente começa 

a brincar e por ali fica... Às vezes eu chego assim meio estranho e ela não se 

opõe em nada, não pergunta... Porque tem umas que vem logo perguntando: “O 



  

que foi que aconteceu? Brigou com outra lá na rua?” Então não se fala uma 

coisa dessas, mas não é nada disso... Porque eu nunca dei esse tipo de motivo 

pra ela, né? 

Entrevistadora: E pelo que o senhor falou até agora, o senhor se preocupa em 

cuidar de sua saúde... 

Sr Luís: Eu faço o possível, né? Eu cuido muito assim que eu não gosto de 

comer coisa doce, muito sal, pimenta e coisas que prejudicam muito eu não 

gosto... Eu bebia, parei por causa disso... Você vai chegando um certo ponto de 

idade assim, passou dos quarenta e cinco, você tem mais é que zelar mais de 

sua saúde assim como se fosse uma criança recém nascida... Você não pode 

isso, não pode aquilo, você não pode se exceder muito em bebida alcoólica, 

então você corta, você não pode se exceder em açúcar, cortou... Você não pode 

comer coisa gordurosa, colesterol esses troços assim... Corta aquilo, porque vai 

te prejudicar, corta! Porque não há mal nenhum... Então o que eu vou comer? 

Tomar um suco de laranja com cenoura, com beterraba, eu vou comer... Vou 

jantar uma saladinha, pouquinho de feijão pouquinho de arroz... Você se 

alimenta do mesmo jeito... Você nunca pode se alimentar com excesso 

também...Você tem sempre que está com aquela fome e você tem que comer 

naquela base que fica com um pouquinho de fome que é pra você colocar aos 

poucos... Quando der vontade você toma meio copo de leite desnatado, se o 

outro vai te fazer mal porque tem gordura, você toma desnatado. Isso as 

pessoas que tem condições... As que não têm toma água! Mas eu procuro me 

cuidar, dormir bastante, descansar, praticar esporte, andar, correr... Cigarro 

também é uma coisa que faz mal... Ele mata aos pouquinhos... Ele vai deixando 

a pessoa por dentro como se fosse uma chaminé...Se a pessoa olhar uma 

chaminé por dentro e uma pessoa que fuma é a mesma coisa... Se ele parar de 

fumar vai ficar trinta, de trinta a trinta e poucos anos pra poder limpar aquela 

sujeira de dentro que o cigarro deixa, aquela nicotina, aquela sujeirada toda.  

Entrevistadora: Mas o senhor já fumou ou fuma? 

Sr Luís: Eu fumo, mas fumo bem pouquinho... Eu fumo um cigarro por semana, 

dois, quando eu estou com... Eu fumava muito quando eu era novo, na época da 

juventude, do quartel... Você sabe que o garoto faz tudo que ver o outro fazer... 



  

Ele não pensa nunca na velhice dele... Nunca pensa que vai passar dos 

quarenta anos, quer viver o momento agora, né? Aí você faz de tudo... Você 

bebe, fuma, passa duas três noites sem dormir e isso, se a pessoa bem souber, 

faz um mal desgraçado... Eu toco a noite, mas eu durmo durante o dia... Quando 

eu vou pra lá eu vou descansado. Eu termino o forró lá quatro horas, no mínimo 

cinco e meia eu estou em casa, tomo um cafezinho, um copo de suco de laranja 

ou de qualquer outra fruta e durmo aquele soninho, aí depois saio e vou andar 

um pouco que é pra ir repondo aquela energia. 

Entrevistadora: E como o senhor aprendeu a se cuidar assim? 

Sr Luís: Tinha um cabo lá no quartel, ele falava pra a gente... Era um cabo já 

meio velho, ele foi uma pessoa que nunca consegui subir na vida, subir de grau, 

se graduar dentro do quartel, porque ele era um cara muito bandoleiro, gostava 

muito de baderna, fugia do quartel pra poder ir pros bailes pra poder encontrar 

com a mulherada e tal aqueles negócios assim... Então ele ficava mais no 

castigo do que fazendo os exercícios no quartel, depois que ele foi ficando mais 

velho, mais perto de se aposentar ele sempre falava pra a gente: “Vocês quando 

tiver minha idade, procura se cuidar pra não morrer instantaneamente” Isso 

nunca saiu da minha cabeça porque foi a palavra mais certa que ele disse: “Se 

cuida pra você não morrer instantaneamente” Por que? Porque você começa a 

beber, começa a fumar, perde noite de sono, se alimenta mal e você pensa que 

está fazendo bem pra você? Não está fazendo o bem de jeito nenhum... Se a 

pessoa for beber a noite todinha e não for comer nada, não tem vantagem 

nenhuma com o que está fazendo... Ele está colocando uma doença a mais 

nele... Você não ver que tem gente que vai no médico, tem câncer, tem no sei o 

quê , tem isso, tem aquilo e quando ele cai lá, ele vai logo lá pra cima, lá pra UTI 

ela fica... A família sofrendo e lê sofrendo também, por que? Ele mesmo que 

jogou aquilo pra dentro dele... Então aquilo que ele falava pra mim eu nunca tirei 

aquilo da cabeça. 

Entrevistadora: Quantos anos ele tinha na época? 

Sr Luís: Ele tinha mais ou menos trinta e poucos anos... Quer dizer um cara com 

trinta e poucos anos dentro de um quartel, porque você entra com dezoito, ele 

não conseguiu passar de cabo... Pode ver que ele não era flor que se cheirava, 



  

né? Aí eu falava sempre pra ele assim: “Godoi se eu conseguir seguir a carreira 

aqui, já, já eu sou major” Aí ele falava pra mim assim: “Se você continuar com 

esse pensamento que você está você vai subir muito alto” Eu mesmo com a 

idade que tenho, tenho tanta vontade de vencer na vida ainda que eu não 

abandono as coisas... Eu me agarro com unhas e dentes naquilo que vou fazer, 

coisa que não fazia, por que? Uma época eu era igual a ele, eu não pensava o 

amanhã eu só pensava hoje...Aí depois que eu fui passando... Fui 

amadurecendo aí que eu vim pensar em mim, aí já é tarde... 

Entrevistadora: O senhor acha tarde? 

Sr Luís: Não, eu não acho tarde... Eu acho assim da maneira que a gente 

estava conversando... Porque hoje em dia se você for falar isso pra um garoto de 

dezoito, dezenove anos, ele vai olhar pra sua cara e pensar: “Que é isso ele é 

muito quadrado, está por fora” Não pensando ele que vai que vai passar por 

aquela mesma coisa que você está passando. O moço só pensa no hoje e às 

vezes quando quer se cuidar, pode ser tarde. 

Entrevistadora: O seu plano pro futuro é conseguir mais coisas? 

Sr Luís: Como eu estou falando eu quero concluir o meu segundo grau, até hoje 

não tirei nenhuma nota vermelha... Eles queriam me dar o certificado daquele 

tipo “matéria feita”, mas eu não quis, quero fazer, quero participar... Eu acho que 

tipo “matéria feita” você faz seis meses eles te dão o certificado... Eu não quero 

aquilo. Eu quero fazer os três anos... Comecei... Que eu estudava antes no 

Adolfo Pinheiros na doze de outubro, aí eu parei lá o primeiro grau, em oitenta e 

cinco... Aí agora, fui lá procurar e conseguiram achar o histórico e eles fizeram 

um teste comigo e eu completei o primeiro grau e passei logo para o segundo e 

falta então um ano e meio pra eu terminar... Mas eu quero pegar a apostila e ler 

de ponta a ponta e sentir o lápis correr na folha de papel... Ficar fazendo X no 

quadrinho, não quero. 

Entrevistadora: E tem planos para depois do segundo grau? 

Sr Luís: Eu vou fazer um curso pra... Tecnólogo, vou ver se eu consigo, lá na 

Tiradentes. Vou fazer um vestibular lá pra ver se eu consigo... Ainda vou tentar 

ver se eu faço. 



  

Entrevistadora: Além de quem o senhor falou o senhor aprendeu a se cuidar 

com mais alguém? 

Sr Luís: Eu sempre gosto de ouvir... Quando eu tinha... Na fase de quartel eu 

sempre gostava de conversar com aquelas pessoas mais velhas, bem mais 

velhas... Porque com os mais velhos você aprende a viver... Porque uns chegam 

conta uma coisa pra você, de cinco que ele conta pra você, você aproveita uma 

ou duas, talvez o resto ele fala uma brincadeira, mas no meio desta brincadeira 

ele fala uma verdade... Se você achar que aquilo é verdade, você vai praticar 

aquilo e no dia a dia também... Um colega meu novo morreu bestamente aí de 

quê? De um ataque fulminante, o cara morreu... De congestão cerebral, não sei 

do quê, morreu no sei do quê... Vai aprendendo, é uma lição de vida pra você... 

Se todo mundo for olhando as coisas conforme for acontecendo no dia a dia... 

Você acha que se alguém prestasse atenção nos presídios que estão cheios de 

nego que se presta a matar, roubar, estuprar, pintar os canecos... Tinha cadeia 

cheia? Não tinha... Tinha muito mais gente trabalhando... Eu preferia mais catar 

papelão, catar latinha do que está lá dentro do presídio. Eu queria pegar uma 

sacolinha com meia dúzia de latinha, mas não queria está lá dentro... Se alguém 

pensasse assim não tinha gente roubando, o nosso país não estava do jeito que 

está que ninguém consegue arrumar isso mais, essa coisa que está aí nunca! 

Entrevistadora: O senhor usa algum serviço de saúde? 

Sr Luís: Eu faço exame periódico todo ano exigido pelo meu trabalho. Aqui no 

Hospital Universitário você chega lá eles dão uma fichinha, passa direto no 

computador e a gente faz todos exames de sangue. 

Entrevistadora: E usa algum outro serviço de saúde? 

Sr Luís: Além disso, eu já fiz outro tipo de exame... Já fiz exame de próstata. Eu 

procurei de livre e espontânea vontade porque as pessoas falam pra você... E eu 

tenho muito medo de outros tipos de doença então quando você te medo você 

procura fazer... Pra isso tem médico... Eu procurei aqui, mas eu fiz lá nas 

Clínicas. Lá no Hospital das Clínicas. Então se você sente uma dor de cabeça... 

Eu sou assim se eu sentir uma dor de cabeça... Quantas gotas de Dipirona você 

acha que uma pessoa deve tomar? A pessoa deve tomar 35 a 40 gotas, 

dependendo da dor que a pessoa está... Se é uma dor forte ou média, né? Você 



  

tomou aquela quantidade não passou a dor de cabeça, não repete a dose 

porque aí ela vai balançar a tua pressão... Procura um médico, vai lá... Pra isso 

tem quem estudou mais do que a gente, sabe pra quê é... Procura um clínico 

geral... Pra isso tem um hospital tão perto, né? Todo canto que você vai aqui tem 

um hospital, vai lá procura um médico! Ta sentindo uma dor no estômago: “Vou 

tomar tal coisa’” Tomou, não passou aquela dor? Não procura repetir porque 

cada vez que você repete o remédio em cima, principalmente antibiótico ele não 

vai te fazer bem, porque o antibiótico de quantas em quantas horas eu preciso 

tomar o antibiótico não é de oito em oito horas ou de doze em doze horas? Você 

vai repetir? Você toma agora e ele não faz efeito, daqui a umas duas horas você 

vai repetir de novo sendo que tem seis horas depois pra você tomar ele... Porque 

tem seis horas pra ele reagir dentro da pessoa... O que você vai fazer? Você 

toma ele e deita lá e deixa ele trabalhar aí passou das oito horas ele não sarou... 

Não deu sintoma de parar aquela dor, você vai lá no médico... Chega lá: “Doutor, 

eu estou sentindo uma dor aqui, tomei esse antibiótico e passou oito horas e não 

fez efeito”  

Entrevistadora: E o senhor sempre sabe qual o antibiótico que tem que tomar? 

Sr Luís: De vez em quando a gente acerta. Vamos supor, você está com um 

dente que doeu a noite toda aí você vai comprar um Tetrex ou Tetrexina e toma, 

né? Se for uma inflamação mais... O que você vai fazer? Você vai procurar o 

dentista, né?  

Entrevistadora: E nesse caso por que primeiro o remédio e depois o dentista? 

Sr Luís: Porque talvez você vai tomar e vai passar uma hipótese, vai passar... 

Se eu vi que não passou é porque alguma coisa mais está acontecendo... Se a 

inflamação está muito infectada aí você vai lá procurar um dentista e diz: “Eu 

queria que você fizesse um Raio X pra ver o que está acontecendo porque eu 

tomei tal tipo de antibiótico e não passou”  

Entrevistadora: Posso pensar que o senhor procura o médico ou o dentista se a 

coisa está mais grave, é isso? 

Sr Luís: É... Você tomou, não fez bem... Você está com uma dor de cabeça 

toma 35 gotas de Novalgina, ela não te fez bem, você não deve repetir... Porque 

não são remédios pra casa: Novalgina, Melhoral, Cibalena? Você está com uma 



  

dor no estômago você vai tomar um sal de frutas um Sonrisal, mas se essa coisa 

não fez bem você não vai repetir... Não são remédios pra casa? Aquilo ali como 

se diz é... Tem um nome que eles dão assim... É uma emergência... Não é de 

emergência? Então é a mesma coisa... A criança está sentindo a barriga assim 

meia ruimzinha assim, você taca Luftal no menino, né? Ele não jogou os gazes 

pra fora, procura o médico (risos). Faz exames... Se sentiu que a coisa é mais 

grave não tenta repetir aquilo, procura um médico. 

Entrevistadora: E remédios caseiros? O senhor conhece algum?  

Sr Luís: Remédio caseiro a gente conhece muito, né? Tem pra gripe a gente 

sempre faz assim hortelã, puejo, limão, chá de limão com alho... As vezes a 

criança está com dor de barriga faz um chazinho de puejo da pra criança, a 

criança passa... Chá de erva cidreira também, né?  

Entrevistadora: E da onde vem o conhecimento dos chás? 

Sr Luís: Ah, isso aí é da roça... 

Entrevistadora: O senhor trabalhou na roça? 

Sr Luís: Oh trabalhei na roça, puxei muita cobra com os dentes (risos)... Carpi 

muito, é... A gente plantava roça lá no interior. 

Entrevistadora: O senhor ainda usa os remédios caseiros? 

Sr Luís: De vez em quando a gente usa os remédios caseiros...Bem pouco...  

Entrevistadora: Por que seu Luís? 

Sr Luís: Não sei porque a medicina está tão evoluída hoje que às vezes não 

compensa você tomar um remédio caseiro sendo que você tem um ali que umas 

gotinhas vai te fazer bem melhor, né?  

Entrevistadora: O senhor quer dizer que o remédio caseiro não faz o mesmo 

efeito? 

Sr Luís: Não tem vez... Faz assim, faz o efeito quando você sabe pra que é que 

você vai tomar... Vamos supor você está com uma gripe muito forte aí você faz 

um chá de limão com alho, ele vai desintoxicar todinho por dentro, mas você não 

deve tomar muito... Principalmente mulher mesmo é perigoso ela tomar, é 

perigoso da uma hemorragia nela, principalmente quando ela tiver assim nos 

dias de descer a menstruação pra ela, né? É perigoso, né? Pra o homem não, 



  

que a gente coloca o pó de café... Mas fica com gosto ruim pra tomar! Põe sal 

esses negócio... 

Entrevistadora: O senhor quer dizer que conhece melhor o efeito do remédio de 

farmácia que do remédio caseiro? 

Sr Luís: É como eu te disse, o remédio caseiro é assim... Se você souber 

porque você vai tomar ele pode até fazer efeito mais do que o remédio da 

farmácia, porque ele não tem química e o remédio da farmácia tem química, né? 

O Melhoral, por exemplo, você toma o Melhoral é meio perigoso o Melhoral, 

Cibalena também é outro, né? Você vai tomar o Sonrisal, você não pode tomar 

com excesso... Aquilo vai estragar o seu estômago... Remédio caseiro, não... 

Porque a gente quando está... Vamos supor assim... Eu por exemplo quando 

vejo que uma comida está me fazendo mal eu pego espremo um pouco de limão 

na água e tomo ou bicarbonato um tiquinho assim do cabo daquela colherzinha 

de chá, coloco na água assim num copo americano e tomo, mesma coisa só que 

eu não repito eu faço uma vez só e se não fizer efeito nenhum eu deixo pra lá... 

Entrevistadora: Na sua opinião o que vem ajudando o senhor a cuidar de sua 

saúde? 

Sr Luís: O que ajuda a mim cuidar da minha saúde sou eu mesmo.  

Entrevistadora: E tem alguma coisa que atrapalha? 

Sr Luís: Não... Eu com cinqüenta e nove anos. Eu não tenho inveja de quem 

tem trinta... 

Entrevistadora: Por que? 

Sr Luís: Não sei, eu sinto meu preparo físico assim como se eu tivesse trinta, eu 

acordo quatro horas da manhã todo dia, todo dia se você chegar aqui você acha 

café feito, fresquinho na hora aqui e vou dormir dez horas da noite. Dez horas da 

noite já estou em casa, já tomei banho, já escovei os dentes, já fui dormir... 

Entrevistadora: E os moços de trinta? 

Sr Luís: O moço de trinta uma hora dessa está na rua ainda, eu estou 

sossegado. Pratico meu esporte jogo bola junto com ele e com cara até mais 

novo e agüento a mesma coisa que eles agüentam. Se for pra correr noventa 

minutos eu corro noventa minutos com eles, mas é porque eu me preparo. Eu 



  

sou tipo preparado assim... Então eu não perdi aquela mania do quartel de 

levantar de manhã e malhar. 

Entrevistadora: O senhor cuida ou já cuidou de alguém? 

Sr Luís: Assim fisicamente não. 

Entrevistadora: O senhor tem quantos filhos? 

Sr Luís: Dez filhos. 

Entrevistadora: Quantos filhos com a nova esposa? 

Sr Luís: Com ela eu tenho três: tenho uma menina que vai fazer dezesseis, esse 

garotinho com oito anos e tem esse outro com um ano e dois meses. 

Entrevistadora: E os outros sete? 

Sr Luís: Os outros estão no Paraná... Tem um garoto que vai fazer dezoito, tem 

um com vinte e oito e tenho quatro meninas uma que vai fazer dezessete e é 

filha da mulher que faleceu, e tem duas... Tem mais três... 

Entrevistadora: São quantas mães? 

Sr Luís: São umas cinco mães... (risos)  

Entrevistadora: E o senhor convive com os filhos? 

Sr Luís: Convivo com os filhos e a mãe de cada um deles convive com essa, 

que eu moro atual. São amigas até “debaixo d’água”. E eu sou amigo de todos 

eles, nunca deixei falhar, nunca, nunca, nunca... Roupa, caderno, sapato... 

Precisa de dinheiro eu faço das “tripas coração” estou ali mantendo, portanto até 

hoje nunca nenhuma me levou no juiz. 

Entrevistadora: O senhor tem neto? 

Sr Luís: Tenho três netos. Adoro meus netinhos! 

Entrevistadora: Então o senhor convive com crianças. 

Sr Luís: Adoro crianças! Você ver que eu tenho um com um ano e dois meses! 

(risos) 

Entrevistadora: E por que gosta de crianças? 

Sr Luís: Eu não sei... Eu me sinto criança também, sabe? É sério! Eu me sinto 

criança... Eu brinco com eles, luto com eles, meus sobrinhos vêm aqui em casa 

eu vou na casa deles, não deixo nenhum quieto... Onde tem uma criança eu 

estou mexendo com eles... Adoro criança, sabe? Eu acho que eu era pra ser 

dono de uma creche (risos).  



  

Entrevistadora: O que a criança traz?  

Sr Luís: Pra mim a criança é alegria, felicidade é tudo pra mim, sabe? Acho que 

inova minha vida, sabe? Eu adoro criança pra mim eu estando junto com uma 

criança eu me sinto bem mais jovem... (risos). 

Entrevistadora: E tem alguém que cuida do senhor? 

Sr Luís: A minha esposa. A minha esposa é tudo pra mim é minha mãe, é minha 

irmã, é tudo pra mim. Aliás, todas elas que eu convivi, as mães dos outros 

filhos... É... Elas me tratam muito bem. Essa daí só falta adivinhar meus 

pensamentos. Eu chego... Você pode olhar, você não ver uma camisa minha fo ra 

do lugar, um sapato meu você não ver fora de lugar, uma meia você não ver fora 

do lugar, tudo ali. Na hora... Quando eu meto a mão eu acho a coisa que 

queria... Ela cuida muito bem de mim, comida na hora certa, tudo... Você não 

viu... Ela saiu ali, acenou ali pra mim que ia sair. Eu vivo muito bem com ela. Eu 

gosto que ela cuide de mim, portanto eu cuido muito bem dela também. Dela e 

das outras também! Precisa de mim eu não deixo passar nada. 

Entrevistadora: E como era a convivência do senhor com sua família?  

Sr Luís: Eu mais meu pai e minha mãe, nós toda vida fomos moleque... Mas 

moleque assim no bom sentido. Meu pai, nós éramos assim de sentar os irmãos 

e meu pai e minha mãe e ele cantava pra’gente e a gente aprendia as músicas 

pra de noite cantar. Meu pai toda a vida foi muito brincalhão com a gente. Meu 

pai é o tipo que nunca foi de opinião oposta.  

Entrevistadora: E os irmãos são quantos? 

Sr Luís: Irmãos mesmo legítimos nós éramos em três... Mas faleceu um faz uns 

quatro cinco anos. Mas a gente tem dois irmãos de criação. Um casal, né? Você 

vê que a gente gosta tanto de criança... Eu peguei um moleque pra criar aí meu 

pai registrou no nome dele, o moleque. Aí quando o moleque já estava grande 

ele pegou uma menina com um mês de nascida. Hoje é mãe de família, mãe de 

dois filhos. 

Entrevistadora: O senhor é o mais velho? 

Sr Luís: Sou o mais velho.Toda a vida a gente adorou criança. A casa d’a gente 

era cheia de criança.  

Entrevistadora: E na sua opinião o que é envelhecer? 



  

Sr Luís: Tem pessoas que envelhecem precoce. Tem pessoas aí que têm vinte 

anos e na mente dele ele tem setenta. A fisionomia dele mostra que ele tem 

setenta porque não se cuida. Aqui do lado mesmo tem um caso... Uma mulher 

nova... Você olha pra ela parece que ela tem uns quarenta e pouco ou cinqüenta 

anos... Uma mulher super nova, não se cuida. 

Entrevistadora: Se o senhor fosse dar uma orientação para alguém envelhecer 

bem, o que o senhor diria? 

Sr Luís: Porque é meio duro você dar conselho, não é fácil dar conselho porque 

a pessoa não aceita. Ele pode dar aquela atençãozinha pra você, mas quando 

você vira as costas ele te xinga de vários palavrões... Mas se fosse assim dizer 

pra uma pessoa é que a pessoa se cuidasse mais... Chegasse em frente ao 

espelho e gostasse de si mesmo... Não envelhecer rapidinho é você gostar de si 

mesmo... É de frente ao espelho falar “Puxa vida eu amanheci bonito hoje e eu 

vou fazer tal coisa pra melhorar amanhã” E ir batalhar para aquilo, não se 

defasar. Agora você não toma um banho direito, não se alimenta direito, não se 

cuida direitinho... Aí você está envelhecendo por si próprio, porque você não está 

gostando de si próprio. Porque se você não gostar de si... Vamos supor, se eu 

não gostar de mim, eu vou ter amor à você? Um ser humano igual a mim? De 

jeito nenhum... 

Entrevistadora: E de onde vem essa força?  

Sr Luís: Rapaz essa força vem de muito longe...Meu pai é um senhor assim de 

oitenta e cinco anos, mas se você olhar pra ele você pensa que ele tem 

sessenta... Ele perdeu a visão, mas é um velho super forte se cuida direitinho, 

faz aquelas ginásticas dele e tal, sobe desce escada. Ele era analfabeto e se 

alfabetizou aqui em São Paulo ele já vem mostrando pr’a gente o que é uma 

força de vontade de viver... Então isso já vem de longe... Já vem do pai dele, do 

avô dele, tudo era desse jeito... A família da minha mãe do mesmo jeito. Acho 

que vem tudo no sangue de lá pra cá.  

Entrevistadora: Como a música? 

Sr Luís: É como a música... Vem ensinando a gente viver e a gente passando 

pros outros também. Eu sei se a gente não souber dar continuidade na vida a 

gente acaba cedo...  



  

Entrevistadora: O que quer dizer com acaba? 

Sr Luís: Acabar é assim... Porque tem moço que não liga de possuir uma 

família... Só de curtir noitada é a vida dele. E pensa: “Eu quero saber de mulher 

pra me encher o saco”? Não é que ela vai te encher o saco, a mulher é uma 

companheira do lado dele. É pra cuidar dele ele cuidar dela...É pra dar 

continuidade... Deus deixou os casais certos que é pra dar continuidade pra não 

sumir a raça... E tem gente que não liga pra isso, morreu ali. Nasceu, cresceu e 

morreu ali... Você não ver, você planta uma muda de batata que é que ela faz? 

Alastrar, né? A melancia: alastrar, a abóbora: alastrar e aí você planta uma outra 

plantinha ali do lado, ela nasce, cresce e morre ali no canto ali... Fica naquele 

diâmetro de dez centímetros ali, morreu ali. Tem gente que é igualzinho. As 

pessoas são iguais as plantas, quando se espalha faz que nem eu, se espalha 

bastante (risos). 

Entrevistadora: E o senhor tem algum filho que toca instrumento? 

Sr Luís: Eu tenho um garoto que toca zabumba, pandeiro, triângulo desde 

novinho. E esse outro moreninho que a senhora viu aqui é a mesma coisa. E o 

pequenininho já está cantarolando, já ta indo na raça, já acompanhando 

também. Tem vezes que eu estou aprendendo alguma música a gente põe a fita 

no gravador aí ele escuta e já quer subir no colo e fica escutando e quando 

desce pro chão fica batendo com a mão e cantando (risos).  

Entrevistadora: E que mais o senhor gostaria de falar pra encerrar a entrevista? 

Sr Luís: Agora eu vou falar da entrevista... Eu achei muito importante a 

entrevista, gostei demais e gostaria que muito mais gente fizesse isso... Se 

expor, contar o que sente, o que não sente... E você deixa a gente muito à 

vontade pra fa lar o que bem entender é uma pessoa muito alegre, né? Mas 

muito boa, muito boa, a entrevista. Eu fiquei orgulhoso de participar disso aí. 

Qualquer hora que precisar de novo, eu estou aqui para colaborar, qualquer tipo 

de pesquisa que você vier fazer. Espero que qualquer coisa que precise me 

procure, ver se aparece mais vezes pra fazer uma visita pr’a gente e você foi 

muito simpática.  



  

Entrevistadora: Agradeço porque isso vai ser importantíssimo pra conhecer os 

diversos aspectos do cuidado. Se o senhor não se importar, mais uma coisa que 

me ocorreu: o lugar que o senhor mora favorece o senhor a se cuidar? 

Sr Luís: É porque eu sou o tipo de pessoa assim, a pessoa que não conviver 

comigo, nunca vai conviver com ninguém... Porque eu sou amigo pra toda hora... 

Se uma pessoa chegar aqui duas horas da manhã gritando: “Luís, vamos comigo 

no hospital” Pode ta chovendo, toró... “Vamos agora” “Luís preciso de você pra 

tal coisa” “Vamos agora” Eu nunca vou dizer não pra pessoa porque eu não sei o 

dia de amanhã e eu sempre penso amanhã, não penso só hoje... Daí eu sempre 

procuro ajudar as pessoas pra um dia eu ser ajudado também. As pessoas que 

eu procuro ajudar nunca falharam comigo. A turma tem uma brincadeira diz que 

a união faz a força, né? Mas se a gente não tiver boa vontade não adianta 

porque a união não faz nem açúcar (risos). 

Entrevistadora: O senhor é matriculado no Centro de Saúde Escola?  

Sr Luís: Não, por enquanto eu não tenho... Mas a menina veio aqui e fez uma 

fichinha em casa.  

Entrevistadora: Tem nosso contato... 

Sr Luís: E eu te dei o telefone daqui quando quiser é só ligar e estaremos aqui à 

disposição...  

Entrevistadora: Agradeço pela recepção e por ter me permitido conhecer o 

senhor e a sua família. 

Sr Luís: Estamos sempre aqui pra procurar ajudar as pessoas um pouquinho... 

Pode ser que não aproveite muita coisa do que eu falei, mas aproveita alguma 

coisinha, né? (risos). Põe a fita devagarzinho, vai passando a fitinha que às 

vezes tem uma coisa que se aproveita, pelo menos acha alguma coisa na parte 

do forró que você vai gostar...(risos) 

 


