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Anexo nº 1 
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Anexo nº 1 a 

Data: 24 de Fevereiro de 2010 

Local: Escola Superior de Educação de Lisboa 

Informador/a Privilegiado/a: Doutora Catarina Tomás 

Síntese do Percurso Académico e Profissional:  
 

• Licenciatura em Sociologia pela Universidade da Beira Interior. 

• Mestrado em Sociologia, área de especialização em Sociologia do Desenvolvimento e da Transformação 
Social. Tese intitulada "Ter e Não Deter o Direito de Audição, Faculdade de Economia da Universidade 
de Coimbra, orientada pelo Prof. Doutor Boaventura de Sousa Santos. 
• Doutoramento em Estudos da Criança, área da Sociologia da Infância. Tese intitulada Há muitos 
mundos no mundo…Direitos da Crianças, Cosmopolitismo Infantil e Movimentos Sociais de Crianças – 
diálogo entre crianças de Portugal e Brasil, Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, 
orientada pelo Prof. Doutor Manuel Jacinto Sarmento. 
• Professora Adjunta da Escola Superior de Educação de Lisboa. 
 
1. Trata-se de um trabalho que pretende debruçar-se sobre o arquétipo da princesa na construção 
social da feminilidade. 
Um autor belga, que está em Portugal, é o Pascal Paulus, que trabalha as princesas, as princesas surgiram 
quando trabalhava com crianças do 1º ciclo. Acho muito interessante porque ele não só não desvaloriza 
aquilo que é parte integrante da cultura das crianças, que muitas vezes os adultos desvalorizam e isto não 
é correcto porque as crianças têm competências e são actores sociais e a fantasia do real é uma marca da 
cultura da infância. Elas trazem estes ideais de feminilidade hegemónica que existem, mas elas também 
reinterpretam isto e o trabalho que ele faz com elas é também que há princesas reais, trabalhando as 
princesas imaginárias, mas também as reais. Portanto, o que é que isto significa, o que é ser princesa, 
quais os elementos constitutivos do que é ser princesa. Isso é que eu acho que pode trazer elementos 
muito interessantes, se calhar não tanto os elementos que nós, adultos, temos das nossas vivências, mas 
aquilo que é também do mundo globalizado, dos media, da própria cultura e que elas reinterpretam nas 
suas culturas. Eu acho que isso é que é também interessante perceber. 
2.A ideia deste trabalho surgiu precisamente de uma criança… 
Eu acho isso muito interessante. Esta ideia, esta imagem ideal que ainda temos da criança como um ser 
“ainda não”. Há um psicólogo social de Barcelona que é Ferran Casas que diz que nós temos a ideia das 
crianças como as “ainda não”: ainda não crescidas, ainda não são maduras, ainda não são intelectualmente 
completas, pela negatividade e não por aquilo que elas são: seres competentes, seres sociais, uma 
categoria geracional. Eu penso que ainda é um processo cultural que ainda vai demorar. Esta ideia de nós 
desvalorizarmos aquilo que é a cultura das próprias crianças, que é importante e ver que a princesa está 
presente e que forma a identidade homossocial das crianças, de meninas e de meninos. E na relação, 
como eles socializam entre si. Elas têm claramente presente aquilo que se espera que são os papéis da 
mulher e do homem. No jardim-de-infância, isto é bem visível, quando, por exemplo, elas brincam no 
espaço da casinha, que é o espaço, por excelência, das meninas, que os meninos às vezes assaltam, mas 
que elas reconhecem que aquele é o seu espaço e legitima também esta ordem social adulta, que cabe às 
mulheres o papel tradicional de mãe e dona de casa. Mas é muito interessante vermos também como é que 
no jardim-de-infância isso acontece. As crianças reproduzem reinterpretando, e este conceito é de 
William Corsaro. Mas trazem esses elementos, os elementos dos media, da publicidade, a própria 
publicidade e o marketing têm sido um mecanismo de veiculação de determinados estereótipos de 
Homens e Mulheres. Não sei se viu há pouco tempo uma publicidade de um carro que se estaciona 
sozinho, em que há uma mulher a pôr batom, enquanto o carro estaciona. Estes arquétipos e estes 
estereótipos, a ideia de que a mulher é uma má condutora e que o carro estaciona enquanto ela se pinta. 
Isto é veiculado diariamente. 



 

 

82

Por exemplo, eu analisei isso na minha tese, a história da Barbie, como a própria Barbie se foi adaptando, 
ou a Mattel, que é a produtora da Barbie, também foi adaptando a boneca aos tempos modernos. É muito 
interessante, há uma fase, nos anos 90, em que a Barbie apareceu na figura, à imagem e semelhança da 
Hillary Clinton, mas aparece com uma pasta com determinado tipo de áreas: o direito dos animais, direito 
das crianças e do ambiente. Ou seja, a economia nunca está presente, as finanças também não, aquilo que 
continua a ser o domínio da masculinidade. Até as próprias brincadeiras e os brinquedos, como 
instrumento de publicidade, também perpassam e reproduzem estereótipos do que é ser mulher e do que é 
ser homem. Há uma outra vertente que também é interessante, que é perceber como é que elas socializam 
entre elas. 
3. Qual a influência dos pares no processo de construção do género? 
Eu acho que é fundamental. Por exemplo, nalguns trabalhos da Manuela Ferreira e também aqui nas 
aulas, quando nós estamos com as alunas em estágio, a forma como as meninas têm determinados 
comportamentos, mesmo na sala dos 3 anos, que dizem coisas como por exemplo: “eu não posso ter as 
pernas abertas porque não é bom para uma menina ter”, ou então, quando embalam os bebés e não 
deixam os meninos porque ser mãe é da responsabilidade delas. Depois, o que a socialização faz, a forma 
como as crianças constituem os seus grupos homossociais e nós percebemos isso quando as meninas 
formam um bloco e os meninos também. A própria organização do espaço de jardim-de-infância, mais do 
que no primeiro ciclo, é um espaço que ele próprio, se não há uma intervenção da educadora, no sentido 
de desconstruir preconceitos, é um espaço em que ele próprio pode conduzir a mais preconceitos porque a 
área da casinha é tradicionalmente atribuída às meninas e a garagem ou o tapete aos meninos. E elas 
protegem esse espaço e elas explicam, as crianças mais velhas às crianças mais novas, fazem o 
acolhimento e socializam, explicam às mais novas qual o papel delas em função do género a que 
pertencem. É claramente um processo que é socializado entre o grupo de pares. 
O trabalho de Manuela Ferreira conta a história de um menino, que decide um dia, no jardim-de-infância, 
vestir uma saia, ele não é reconhecido pelo grupo dos rapazes como um rapaz porque não tem 
“comportamentos típicos de rapaz”, associados a uma masculinidade hegemónica e as raparigas também 
não o consideram parte integrante do seu grupo porque ele é rapaz, ainda que rode a saia das raparigas e 
estão constantemente a dizer para ele retirar a saia porque aquilo não faz parte dos comportamentos 
tipificados como tal. Aqui é que é um trabalho que a escola tem que fazer no sentido de desconstruir esses 
estereótipos. E é muito interessante observar a forma como as crianças explicam entre si o que é ser 
menina e o que é ser menino. Não nos podemos esquecer que elas não vivem isoladas do todo, elas tem 
relação com a fantasia. 
Por exemplo, a questão da cor-de-rosa e da cor azul, experimente ir a uma loja com roupa de recém-
nascido…Não existem outras cores. Aquele senso comum que acaba por cientificar se tem a barriga 
redonda ou não. E depois diz-se: “É um rapaz, valente!” ou então: “Vai ser uma doçura, esta menina!” É 
um senso comum que acaba por naturalizar. Estas características associadas à mulher e ao homem. 
4. O arquétipo não está presente da mesma maneira nas crianças de 3/4 anos e em meninas mais 
velhas, de 8/9 anos… 
Também tem a ver com os produtos que foram criados para a infância, há um mercado para as crianças. 
Nós sabemos que generation market clout (Gunter e Furnham, 1998), em Portugal, nos últimos 10 anos, 
aumentou quase 100%, a venda de produtos para a infância. É um mercado, um segmento de mercado 
muito apetecível. Nunca vimos tanta roupa de grandes marcas para as crianças. E enquanto há todo um 
produto globalizado para a infância, também criam essas ideias, esses estereótipos e esses preconceitos. A 
televisão, os filmes da Disney. Agora, o último que é a primeira princesa negra, também é interessante 
perceber porquê agora. Mas quase todas as figuras são figuras de princesas. Também este mercado 
apetecível para as crianças que vem desde a família, até nos tempos livres e os espaços lúdicos, como ir 
ao cinema, ver filmes em casa, brincar e que vai ao centro comercial, a uma loja de produtos para crianças 
e encontra uma panóplia de instrumentos e de veículos desta cultura globalizada, deste ideal tipo de 
criança. Não gosto muito deste conceito de ideal tipo de criança ou de ideia de criança globalizada, mas o 
que é verdade é que se cria. Os livros, os CDS, as playstations, as bonecas são todas elas princesas ou a 
figura da princesa. 
5. Não considera que esta princesa negra, do último filme da Disney, continua a manter 
características típicas de uma princesa tradicional? 
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É o vestuário, é feliz, doce, tranquila, fica com o príncipe. Mas é negra e parece que esta é a grande 
novidade. Mas tem todas as características da princesa, daquilo que se entende que é uma princesa. 
Agora, no Carnaval, a forma como as crianças desfilam, vão de quê? De fada, de bailarina, de princesa. 
Depois, há os super heróis, bombeiro, enquanto figuras masculinas. Continuam a trazer-se esses 
estereótipos de género, esses mecanismos de socialização das crianças que formam a sua própria 
identidade. 
6. Qual a importância do acto de brincar nesta construção de género? 
O acto de brincar é a actividade mais séria das crianças. É na ludicidade, que é outra característica da 
cultura da infância, conhece o conceito da cultura da infância do Manuel Sarmento? A interactividade e a 
ludicidade são duas características fundamentais da cultura da infância. É aquilo de que mais sério que 
elas têm. Também se criou muito a ideia de que brincar é pouco sério, que o pré-escolar é um sítio para 
brincar, como se não fosse sério. Mas é uma coisa muito séria porque também é no brincar que elas 
aprendem os papéis sociais, na relação não adulto-criança, mas entre crianças. É aquilo que fazem de 
mais sério, é aquilo que negoceiam e reinterpretam os papéis sociais do mundo adulto ou da ordem social 
adulta. O brincar tem que ser valorizado. Deveria ser também interessante poder observar as brincadeiras 
das crianças. A forma como elas trazem do mundo adulto, trazem dos meios de comunicação social, da 
cultura globalizada e depois reinterpretam nos seus mundos, nas brincadeiras. Elas aprendem claramente 
e desde muito novos, na brincadeira, qual é o seu papel, não só em função do género, mas também da 
classe social e da própria idade. Pergunte a uma criança do pré-escolar o que é que elas acham de uma 
criança do berçário? São uns bebés. A forma como elas desempenham os papéis, é curioso o quanto são 
competentes e observadoras. Elas trazem todos esses elementos e depois reinterpretam-nos, mas é uma 
reinterpretação, do ponto de vista da sociologia da infância, com competências e com acção e agência, no 
sentido de socializarem no grupo de pares. E isso também me parece interessante trazer na investigação, 
perceber como é que elas, neste arquétipo e nesta feminilidade hegemónica, como é que elas se 
relacionam e qual a diferença que elas estabelecem entre menina e menino. É muito interessante, elas 
claramente definem quais são as diferenças. E como é que elas encontram os seus parceiros, como é que 
elas entendem o amor e o afecto e aqui o trabalho da Gabriela Trevisan trouxe a ideia de como elas 
claramente sabem o que é ser namorado e quais são, do ponto de vista, não só cultural, quais são as 
competências e habilidades que o outro tem que ter para que me apaixone por ele. É que há aqui 
influência de classe social também, de pertença e racial. Também tem a ver com as lideranças do próprio 
grupo. Nós percebemos isso, inclusivamente no 1º e 2º ciclo e no pré-escolar. Quais são as características 
que eles reconhecem no outro para ser popular. E, com as meninas, e alguns trabalhos, como o da 
Manuela Ferreira, que têm vindo também a demonstrar, é que tem a ver com estas características 
associadas à feminilidade hegemónica, o ser-se bonita, este padrão de beleza que as crianças reconhecem 
entre si. 
7. E o que se espera dos meninos? 
O trabalho que a Gabriela Trevisan nos trouxe também é associado aos padrões de masculinidade 
hegemónica, serem bonitos, esta ideia hegemónica de beleza que existe. A questão do corpo é importante, 
reconhece que o outro, na relação com o outro, mas que o outro tem características que lhe interessam, o 
mais popular, ou que fala melhor. Nas meninas, é a mais bonita, a mais popular. As meninas em relação a 
elas próprias e em relação aos meninos também. Consegue perceber por que é que as meninas elegem 
aquela ou aquelas como líderes porque têm determinadas características hegemónicas, mais bonitas, 
aquela que traz todos os elementos, a roupa, determinada roupa, com determinadas características. Agora 
está em voga a Hello Kitty, também há essas influências do mercado global que também interessa e faz a 
diferença de classe e de grupo. As crianças não são imunes a essas divisões, a essas concepções de 
pertença social, religiosa e ética. 
8. Podemos falar em relações amorosas especificamente infantis? 
Sim. Acho que claramente não são as mesmas concepções de amor dos adultos, mas o amor é também 
uma construção social. E é nesta relação que elas criam entre elas, e eu trabalhei sobretudo com o 
primeiro ciclo e lembro-me que no final, ao fim de 3 anos de trabalho de campo, elas convidaram-me para 
participar num casamento. Eu só não podia levar o meu livro, fiz etnografia. Eles claramente conseguiam 
distinguir o meu papel de investigadora do meu papel de adulta, que era uma adulta diferente, que podia 
assistir ao casamento. E é interessante a forma como eles disseram que se divorciaram porque ele não 
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correspondeu e o que eu dizia era: “então, ainda agora te casaste, já te divorciaste?” e eles respondiam: 
“sim, mas o casamento é uma coisa, estar apaixonado é outra.” Eles conseguem distinguir claramente. E 
quando lhes perguntei porque é que eles se casavam entre si, tinha a ver também com relações de poder 
dentro da própria turma. “Se eu me casar com ele, consigo tirar benefícios de…, ter ajuda nos trabalhos 
de casa, trazer um livro ou um brinquedo ao fim-de-semana”. E elas relacionavam-se e competiam entre 
elas para ver quem é que lhes interessava no grupo dos meninos. No final, eu fui ao casamento, sem 
máquina fotográfica e sem o meu livro. Elas sabem perfeitamente que a cultura da ordem dominante dos 
adultos não vê com bons olhos ou então desvaloriza. É uma questão que me diziam muitas vezes: ”é 
porque a professora diz que isto não é importante, não tenho idade para ter namorado”. Mas faz parte 
integrante da cultura e eles também crescem no relacionamento entre si. Há muitas vezes uma 
desvalorização destes aspectos e eu acho que não pode ser desvalorizado. 
E depois, há outra ideia que eu acho que veicula muito que é o dia dos namorados, trouxe uma outra 
imagem, que as crianças também reinterpretam, nos seus mundos, com os corações, os bilhetinhos, as 
prendas, foi sendo introduzido e foi percebendo como é que isso influenciou a própria dinâmica e havia 
várias estratégias, do ponto de vista pedagógico. Havia professoras que estimulavam o dia dos 
namorados, outras transformavam aquilo no dia dos amigos e outras não tentavam perceber o que é que se 
passava ali. 
Durante 3 anos, as pessoas nunca tinham assistido a um casamento, nem sabiam que havia casamentos na 
escola. Elas tinham a figura do padre, trouxeram o elemento, fiz a minha tese de doutoramento no Brasil e 
em Barcelos, numa comunidade semi-urbana, mas com um forte pendor ainda católico, havia a figura do 
padre, que só podia ser menino, mas quem ajudava o padre era sempre uma menina. Portanto, há aqui 
elementos da cultura adulta, da sua cultura local, que é trazida para aquela representação. O que achei 
mais interessante é que eles queriam divorciar-se logo a seguir e queriam casar-se com outros. Há ali 
espaços de fronteira que parecem interessantes, que não são tão rígidos como no mundo adulto. Ainda 
que elas claramente saibam quem é a noiva, o noivo e, no caso deles, eu ainda perguntei em jeito de 
provocação, mas podem casar menino e menino? “Só podem casar menino e menina. Meninas não casam 
e meninos também não!” As questões da homossexualidade também são trazidos para dentro do grupo. E 
os meninos ou as meninas que, segundo eles, tinham comportamentos que não eram hegemónicos, eram 
excluídos do grupo. Claramente, os papéis são rígidos. E o mais interessante, as meninas do 3º ano 
podiam casar com meninos do 4º ano, que eram mais velhos, mas ao contrário, não podia acontecer. Os 
homens são sempre mais velhos. E as mais pequenas não podem casar. Só se pode casar a partir do 3º 
ano. Há aqui uma ordem vigente, uma ordem hierárquica, uma ordem geracional. As mais velhas podem 
casar e as mais novas aprendem, quando vão aos casamentos, como podem fazer. É nesta relação de pares 
que os papéis são claramente definidos. 
9. E determinado universo simbólico, as crianças mais velhas são sempre os rapazes… 
Tem a ver com o mundo social adulto, elementos que incorporam nas suas próprias culturas. E eu 
perguntei-lhes: “mas quem é que se pode casar com quem?” E responderam: “As do 3º podem casar com 
os do 4º ano.” Depois há ali uma zona de fronteira e uma zona híbrida de alguém que, de vez em quando, 
tenta romper a regra. E isso era rapidamente posto no lugar, ainda que houvesse sempre alguém, as mais 
novas tentavam casar, queriam equiparar-se às mais velhas. Mesmo a maneira como elas se 
apresentavam, como punham o verniz, esta ideia de feminilidade. E as mais novas também queriam 
ultrapassar as regras, mas elas rapidamente punham ordem na situação. Isto é claramente competência das 
crianças e é uma vivência no contexto escolar, ainda não fazendo parte do âmbito curricular, pedagógico 
e formal, é importante que se passe no contexto educativo. Eu acho importante é que os adultos comecem 
a olhar para as culturas da infância naquilo que elas são e aquilo de interessante que elas são. Também é 
entre elas que as competências e os saberes que vão passando e construindo. E a própria identidade de 
cada criança do género a que pertence. Mesmo a questão do corpo, no pré-escolar, é muito interessante 
quando elas começam a descobrir o corpo, também percebem a diferença que elas têm entre elas, 
claramente.   
10. Acha que essa diferença parte da observação do biológico ou da observação do social? 
Eu acho que nós somos seres biopsicosociais e há a questão do sexo que, quando eles começam a 
descobrir o corpo e a perceber que são diferentes entre si. Mas há claramente aqui uma construção social, 
que é construída por diversas dimensões, desde a família ao contexto local onde se vive, ao bairro a que 
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se pertence, à classe social a que se pertence, aos meios de comunicação social, aos produtos para a 
infância, que também são muito importantes. Este senso comum que se vai produzindo e que cria 
estereótipos e que as crianças obviamente também se vão percebendo. Elas não são imunes, bem pelo 
contrário. Não é puramente biológico. Aqui temos que ter presente a diferença entre sexo e género. O 
sexo são as impressões biológicas, físicas, que se vê, é visível. Mas a questão da nossa identidade e da 
construção da nossa identidade é claramente social e cultural. E as crianças aprendem, desde muito cedo, 
o que é que se espera que elas sejam, como mulher e como homem: o tipo de comportamento, a postura a 
assumir. As crianças, desde da pré-escolar, que claramente lhe dizem o que é ser menina, o que é ser 
menino. As nossas alunas estão agora a fazer os primeiros estágios e elas trouxeram alguns vídeos e nós 
temos um vídeo feito na sala dos 3 anos a dizer que não se pode mostrar as cuecas porque as meninas não 
mostram as cuecas. Elas vão começando, desde muito cedo, a corresponder aos padrões de exigência que 
se espera que sejam o ideal tipo de comportamento de uma mulher. 
11. Que peso é que acha que tem este arquétipo nas crianças? 
Seria também interessante perceber os livros utilizados, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, pelas 
escolas em que vai trabalhar. Que imagens é que esses livros transmitem do papel da mulher, eu acho que 
continua a ser importante e presente esse arquétipo da princesa, na vida das crianças, das portuguesas, nas 
escolas públicas que eu conheço. 
Continua a ser veiculado pelos media, por todos os produtos para a infância, continua a ser veiculado pela 
ordem social adulta, no Carnaval, onde é que aparece e continua a ser veiculado, do ponto de vista 
simbólico, eu acho que isso é significativo. O que é que se espera e todos os dias entra por casa a dentro, 
por vários mecanismos, esta ideia daquilo que se espera de nós como mulheres. Não é igual de há 50 anos 
atrás, os movimentos feministas e de defesa das mulheres têm vindo a dar conta destas questões e muito 
se avançou. E agora temos, próximo do dia 8 de Março, a conquista dos direitos das mulheres, mas que 
continua muito trabalho por fazer, continua a haver uma masculinidade hegemónica nítida e continuamos 
a ter espaço na sociedade portuguesa, não diria vedados, mas de difícil acesso às mulheres. Mesmo 
relativamente às questões de trabalho, nem sempre o trabalho é valorizado da mesma forma, até em 
função do salário, de ser-se homem ou ser-se mulher e equidade de género. 
Enquanto a escola não repensar esta questão e às vezes não é por mal, mas é porque se ensina assim. Está 
naturalizado. Dizer-se “parece mal, não brinques com as bonecas” ou quando se lê uma história em que a 
menina é sempre a mãe e a dona de casa, que tem aquele comportamento: fala baixo, comporta-se bem e 
arrumadinha. Estas características também são valorizadas, até na própria aquisição de competências das 
crianças, o que se espera das crianças: “Ah porque eles são debatem-se muito, mas isso é típico dos 
rapazes”. Quando as próprias competências, ao nível escolar, também são valorizadas em função daquilo 
que se espera de cada género, aí é que eu penso que o trabalho reflexivo e de formação dos profissionais e 
educadores nestas áreas também seria necessário. Também vimos como aprendemos e fazemos como 
aprendemos da nossa própria cultura. Mas tem muito peso ainda. 
12. Podemos considerar o arquétipo como modelo de civilidade, de disciplina do corpo? 
Como diziam as crianças com quem trabalhei “as meninas não podem namorar muito porque as meninas 
que namoram muito, depois os rapazes gozam.” Claramente esta ideia de civilidade hegemónica daquilo 
que se espera do género, que se espera dos papéis e práticas sociais e a agência das crianças é muito 
condicionada por este arquétipo. Esta ideia da princesa e das mulheres, continua. Muito já se fez mas 
temos que continuar a fazer porque isso está nas questões mais sociais e simbólicas, às vezes não é tão 
visível. Mas é no plano simbólico, inconsciente e subjectivo. A questão da subjectividade, mas é 
importante que se reflicta sobre isso. No dia-a-dia e no contexto da nossa escola. Agora estão a passar por 
um motivo de turbulência, mas eu acho que é função também da escola promover a equidade de género e 
tem que se ter atenção a isso.  
A família e a escola são duas dimensões que se entrecruzam, que se interpenetram, que são conflituais. Eu 
acho que a escola não é um espaço consensual, a escola também tem uma função de trabalhar em parceria 
com as famílias nesse sentido e de promover a reflexividade nas crianças e de participação das crianças. E 
é isto que, na sociologia da infância, nós defendemos que as crianças, desde muito cedo, possam 
participar efectivamente nos seus quotidianos e modos de vida e só desta forma se consegue também 
ultrapassar alguns dos constrangimentos.  



 

 

86

13. A Professora tem dado alguns exemplos da sua experiência de trabalho em que as meninas têm 
como referência o “outro”. O mesmo acontece com os meninos? 
A construção da nossa identidade sempre por referência ao outro. A questão da alteridade e eles, 
claramente, desde muito cedo, sabem quais são as suas fronteiras de género, os rapazes e as raparigas. Há 
um estudo de Manuela Ferreira que analisa essas questões, do ponto de vista da estrutura interna. Elas são 
mais organizadas, mas eles, claramente, são em oposição às meninas, “elas são umas chatas, umas 
choronas”. 
Os rapazes, com quem trabalhei, há uma expressão no norte que é: “só não me ponha à beira da menina”. 
Esta ideia, este imaginário que as mulheres choram, são mais emotivas. Há pouco tempo saiu na Visão 
um estudo que são dois franceses que diziam que não há assim tantas diferenças. A emoção também tem 
conceitos incorporados. Eles diziam claramente que são meninas, elas têm outro tipo de comportamento, 
são choronas, mais emotivas, nós não, nós somos mais fortes, não choramos. Eles constroem também essa 
relação. Agora o que a Manuela Ferreira diz e que elas são mais estruturadas, do ponto de vista interno do 
que eles. Do ponto de vista da organização do grupo das meninas, elas claramente tem uma organização, 
uma hierarquia mais vincada do que eles. É muito interessante. Acho que isto também tem a ver com 
aquilo que se espera também das mulheres, quem vem mais bonita. Eles ligam mais a outras 
componentes, outras características, mas internamente não é uma organização tão vertical como das 
meninas. Há ali nuances e zonas híbridas entre eles. Mas que eles nitidamente têm concepções de 
masculinidade, constroem a sua identidade de género, daquilo que é ser menino, ser homem, também têm 
do que é ser menina e do que se espera delas. Aos meninos espera-se que corram muito. O último estudo 
que saiu que a escola portuguesa prepara melhor as meninas e está mais associada ao perfil das meninas 
do que dos meninos. Ando desejosa para ler. São dois autores, saiu no Público. Chegaram à conclusão 
que a escola portuguesa, do ponto de vista curricular e pedagógico, ao nível dos comportamentos, é mais 
propícia às meninas terem sucesso escolar do que aos meninos. Se procurar na net deve encontrar. 
14. Considera que “ser desejada e ser salva” é uma dimensão que faz parte da construção social do 
género feminino? 
De ser salva, não sei, mas de ser desejada basta ver a publicidade, com esta altura do dia dos namorados, 
era bem visível essa ideia. Mas nós não podemos generalizar porque também existe aqui a multiplicidade 
das infâncias, a heterogeneidade das infâncias. Mas, parece-me que continua a veicular-se esta ideia da 
mulher mais como um objecto. Ainda que já se tenha feito um conjunto de conquistas neste sentido e a 
escola também tem contribuído para essas conquistas, mas penso que as promessas de modernidade ainda 
não foram totalmente cumpridas neste sentido, de uma maior democracia, cidadania e equidade com a 
relação entre géneros. Mas continua a passar e a veicular-se esta ideia. Nós estamos numa escola de 
educação, de educadores de infância, quando nós perguntamos às nossas alunas porquê a educação de 
infância ser um domínio feminino, também tem a ver com esta questão de serem veiculadas, a ideia de 
maternidade, esta ideia ideal de que as mulheres têm pré-disposição para tratar de crianças. Esta imagem 
assistencialista da educação de infância, como se elas fossem pastoras ou jardineiras. Basta regar que 
desabrocham. Mas porque é que nós temos 200 alunas e temos 2 rapazes que querem ser educadores de 
infância? E quando nós perguntamos, numa profissão tradicionalmente feminina, o que é ser homem 
nesta profissão, eles têm que lidar com um conjunto de estereótipos e preconceitos.  
Quando nós estudamos estas questões em sociologia da educação e entrevistamos os alunos que estão em 
Educação de Infância nesta escola, os complexos e as batalhas, até familiares, que tiveram que ter para 
batalhar no sentido do que é que se espera deles. Depois nós percebemos que há um conjunto de barreiras 
por parte das famílias e escolas, associadas aos homens. Porquê? Porque as mulheres têm mais jeito, são 
mais dóceis, mais sensíveis. Portanto, estas ideias que vamos preparar porque elas são mais queridas, 
mais sensíveis para as crianças. Continua esta ideia de sensibilidade, da emotividade, aquilo que hoje no 
mundo globalizado, nesta globalização capitalista neoliberal que não são características nem da 
racionalidade que se espera, de alguma frontalidade, de alguma verticalidade, no sentido das emoções 
serem postas de lado e não é disso que se espera. Não, a emoção é associada às mulheres. Depois, vamos 
ver no mercado de trabalho porque é que os homens têm mais facilidade de ingresso no mercado de 
trabalho, porque é que eles ocupam posições de topo, de chefia, mais rapidamente do que as mulheres? 
Porque tem a ver com as questões da maternidade. Mas espera-se sempre que elas possam abdicar da 
profissão em detrimento dos filhos, que o sucesso é mais propício aos homens porque eles até são mais 
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racionais. Continua esta ideia, de alguma submissão do corpo e da mente relativamente ao outro que é o 
homem. E nesta fronteira que se vai construindo este arquétipo da princesa que tem várias nuances e pode 
assumir várias formas. Às vezes não é da princesa cor-de-rosa e visível, mas é outro tipo de deambulações 
de princesas e isso continua a trespassar e temos ainda um grande caminho a trilhar.  
15. O “para sempre” das histórias tem um simbolismo muito forte… 
Uma história interessante de analisar é o “Shrek”, é a primeira vez que a princesa deixa de ter o ideal de 
princesa para passar a ser um ogre. Deixa de ser princesa por amor. Há aqui nuances interessantes a 
perceber. 
16. Mas faz o sacrifício por amor, não será uma mensagem idêntica? 
Sim, é óbvio. Mesmos nas figuras de super herói, são sempre eles que vão salvar o mundo. Elas aparecem 
como personagens secundárias, que auxiliam, que dão apoio moral e afectivo, mas são eles que são os 
salvadores. Agora também com a ideia de catástrofes, de acabar o mundo. Eles é que são sempre os 
salvadores. E depois aparece sempre uma mulher que dá apoio, por quem se apaixona. São arquétipos que 
vão subsistindo e mudando de forma. 
Trabalhar com crianças, é muito interessante perceber que as culturas da infância são tão complexas. 
Muito do que nós pensávamos saber sobre as crianças e sobre a infância como grupo, ainda temos tanto 
para aprender, sobre os seus mundos culturais e sociais que são tão ricos e que também é importante 
desconstruir esta ideia de que as crianças são o futuro. Eu acho que as crianças são o presente, são 
competentes, têm acção e agência, na sua relação com os adultos. O que estudamos na sociologia da 
infância é a sua relação com os adultos, entre elas, que elas não vivem numa bolha, fora do todo social. 
Mas há uma especificidade, há uma heterogeneidade das infâncias. 
Vai considerar a classe social? Quando as características do ponto de vista sociológico, donde é que vem, 
que tipo de estrutura familiar, pode haver indicadores para um trabalho futuro. 
Vai levantar parte do véu. Vai ser um estudo exploratório, é muito esse objectivo agora das teses de 
mestrado. Quando falamos de género e como é que isso se constrói com as crianças, há muitas coisas que 
ainda não investigámos. Há algumas coisas que já foram feitas em Portugal e há uma revista que é a 
“Childhood” (Sage) e que tem alguns artigos sobre o género e há uma autora, da Universidade do Minho, 
que tem alguns conceitos que são interessantes para o género como o da “cidadania íntima”, é da 
Conceição Nogueira. Tem a ver com as questões de género. Há uma zona de entrecruzamento, entre o 
público e o privado. 
17. Tem algumas recomendações ou conselhos para me fazer? 
O que me parece é que primeiro há um roteiro ético-deontológico, o consentimento informado às 
crianças, não precisa de ser escrito, mas é necessário. E não é um procedimento que se adopta no início e 
nunca mais se fala nele. Tem que ser contínuo e tem que ser algo muito negociado entre nós e as crianças. 
E em relação aos custos-benefícios, a investigação não pode trazer custos acrescidos, a estigmatização, 
excluir crianças. 
Se a entrevista for na casa das crianças, pergunte às crianças qual o espaço que elas querem; se querem 
estar sozinhas. É a sua esfera privada, convém ser um espaço onde se sintam bem. Elas devem poder não 
responder se não quiserem, se não transforma-se numa entrevista escolarizante, responde sim e não, vai 
trazendo elementos. A escolha desses elementos já implica uma análise da sua parte. Que tipo de 
imagens? Porque é que não lhes propõe que sejam elas a escolher? Não é um modelo adultocêntrico, da 
Rita para as crianças, mas que elas também possam trazer de casa, revistas, que elas possam escolher, 
recortar. O que é que elas escolhem? E por que é que elas escolhem? E que todas as produções das 
crianças sejam acompanhadas pelas suas verbalizações. O desenho não deve ser feito pela Rita, mas pelas 
crianças.  
Eu fiz um trabalho sobre os direitos das crianças e quando lhes perguntei porque é que tinham escolhido, 
percebi imensas coisas, determinadas imagens que elas tinham sobre eles próprios, sobre os outros, sobre 
o mundo. Mas sempre acompanhadas pelas explicações deles como seres competentes que eles são. E não 
se pôr a adivinhar, como uma espécie de astrologia, quase científica, que a gente acha que as crianças 
fazem. E depois deixar claramente definido com as crianças o que vai ser feito com as informações que 
elas dão e é interessante fazer a devolução dessa informação. Poderá fazer em dois momentos diferentes, 
um para as crianças, outro para os pais porque a linguagem é diferente, não é a mesma, poderá haver 
alguns constrangimentos, se vai falar dos afectos, dos amores, há aqui algumas questões. 
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Vamos imaginar que consegue ter acesso a algumas informações a este nível, deve ter cuidado como é 
que a trata, pois elas dão muito importância a essas questões, eu não vou divulgar aos pais o que elas me 
contaram. Há aqui questões de confidencialidade e anonimato. Pode perguntar-lhes qual o nome pelo qual 
elas querem aparecer na sua tese. 
As crianças com as quais trabalhei nos movimentos sociais, nomeadamente os movimentos sem terra, 
disseram claramente que nós queremos os nossos nomes. Mas as crianças de Barcelos, do 1º ano, todas as 
crianças quiseram nomes de princesas. Todas têm nomes de Banda Desenhada: a Branca de Neve, a 
Cinderela. A própria análise dos nomes que escolhem, eu fiz essa análise, no capítulo sobre a 
metodologia. Os rapazes querem nomes de jogadores de futebol e a explicação que eles deram foi: “os 
jogadores de futebol ganham muito dinheiro, conduzem grandes bombas e têm gajas loiras boas”. É muito 
interessante, estas escolhas. Há muita informação interessante. Eles dizem que os jogadores são aqueles 
que aparecem nas revistas que as mães lêem. Portanto, estão associados a uma qualidade de vida e um 
ideal de vida interessante. Portanto, é interessante também perguntar porque é que escolhem. Pode ser 
muito interessante. 
18. É interessante como é que os meninos remeteram mais para a realidade e as meninas mais para 
a fantasia… 
Todas escolhem princesas ou então figuras do seu quotidiano, primas mais velhas, a irmã, mas são 
sobretudo personagens. As mais velhas, alguns personagens dos “Morangos com açúcar”. Era uma altura 
que estava em voga. 
Há um conceito do professor Boaventura Sousa Santos que eu gosto muito que é o conceito “ecologia dos 
saberes” e eu penso que nós aqui também podemos apropriá-lo, que é a ideia que as crianças têm saberes 
diferentes dos adultos, que são interessantes e importantes. São é diferentes dos nossos, é nessa ligação 
entre o mundo adulto e das crianças que há estas pontes. 
Tem a ver com a nossa postura de investigadora, temos que assumir uma reflexividade constante, de 
trabalhar com elas e de negociação com elas. Se não quiserem entrevista, elas que proponham outro tipo 
de actividade. E veja aquilo que leva, pode induzir a entrevista. Se calhar, fazer um misto, elas poderem 
também levar coisas. Quando somos nós a escolher, já há toda uma carga que pode limitar as opções de 
discussão. Que sejam as crianças também a construir esse conhecimento com a Rita, sobre as suas 
vivências, interesses e dos objectos que elas próprias têm, dos filmes, dos livros, das imagens das revistas. 
Que elas possam trazer e construir consigo as histórias, elas explicarem o que é para elas serem princesas 
e por que é que se constrói e o que pensam sobre isso. 
As entrevistas em grupo são interessantes. Também ver com elas o plano das entrevistas, o tempo de 
duração, se calhar uma só não chega, se calhar mais tempo, outros passos, se calhar várias estratégias, 
como o desenho. Mas que sejam elas a escolherem porque as próprias escolhas já trazem marcas e não 
impor a sua visão de adulta, de investigadora. Se leva aquelas imagens, já escolheu com determinados 
objectivos. Quando eu percebi que eles não tinham que fazer o que eu queria, foi um momento em que 
acho que a participação das crianças foi efectiva, já não era eu que levava, que escolhia, mas era na 
relação com elas. Aí é que consideramos que a criança é competente, é actor e tem agência. 
E explicar-lhes o objectivo do trabalho, o seu papel e como vai ser utilizado e pedir autorização escrita 
aos pais. As regras deontológicas devem ser asseguradas. Depois, a devolução da informação. 
Constantemente pedimos a participação, mas depois não há retorno, para que serviu e nem se sabe como 
os dados foram utilizados. Não é entregar o trabalho para as crianças lerem, mas fazer algum tipo de 
devolução, o que é que implicou, as conclusões, para o que é que serviu, onde foi mostrado. Neste livro 
também dá algumas informações sobre as regras deontológicas.  
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Área Profissional: Literatura Tradicional   
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• Licenciatura em Filologia Germânica, Faculdade de Letras de Lisboa. 
• Ph.D. em Portuguese Studies, King’s College London. Dissertação: “In and Out of Enchantment: Blood 
Symbolism and Gender in Portuguese Fairytales”. 
• Professora de Literatura Portuguesa na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do 
Algarve. 
• Fundadora do Centro de Estudos Ataíde Oliveira. 

1. Na sua perspectiva, qual o papel social da Literatura? 
Ao trabalharmos a análise de texto, abre-nos o coração e a mente. É absolutamente estruturante e tem a 
ver com a alma. É fundamental. 
2. Como se denomina a Literatura destinada a crianças? 
A Literatura Oral e a Literatura para Crianças são duas coisas distintas. As pessoas, quando pensam em 
literatura oral, confundem-na com a literatura para crianças. Mas, não são a mesma coisa. Desculpe, mas 
eu conheço só tangencialmente alguma coisa de literatura “destinada” a crianças. O que acontece é que, 
como os contos são de transmissão oral, não se ancoram na palavra escrita e têm uma linguagem que os 
torna mais acessíveis ao público infantil do que a linguagem veiculada pela escrita. De facto, até ao séc. 
XVI, os contos de tradição oral foram transmitidos e recriados (e muitas vezes ainda são) por pessoas que 
não tinham acesso à escrita. 
Uma obra como a “Odisseia” terá tido uma forma diferente, pois tem origem numa cultura de tradição 
oral, tendo portanto adquirido o aspecto que hoje lhe conhecemos em tempo posterior (os críticos oscilam 
entre os séculos VII e VI a. C.).  Terá, portanto, sido primeiro ouvida e declamada e só mais tarde escrita 
e lida, graças a esse outro grande passo na nossa cultura, que foi a invenção da escrita.  
É perigoso fazermos a associação entre a infância da pessoa e a infância da humanidade, também assim 
no que respeita à evolução em complexidade da palavra dita para a palavra escrita. Mas, as pessoas, nas 
suas cabeças, fazem, naturalmente, esta associação. Quando os contos foram transcritos (e agora há 
muitos livros que transcreveram contos ouvidos), fatalmente foram simplificados. As transcrições não têm 
a complexidade que os contos podem ter, quando contados por um bom contador. As versões escritas de 
histórias contadas são uma distorção de uma forma de arte (ou artesanato), num registo que está para a 
iguaria como uma receita da mesma. Aquelas pessoas que narravam os contos podiam não ser “cultas”, 
mas tinham um saber, uma cultura e uma arte de falar que nós já não temos. E isso não passa pela escrita.   
3. Podemos falar em “Literatura Infantil”? 
Não estou de acordo. Literatura é sempre um trabalho com a linguagem. Claro que boa literatura para 
adultos pode não ser para crianças, mas boa literatura para crianças é certamente também para adultos, 
ambas partilham de “todo o céu que nós temos cá dentro do cérebro”. A Prof.ª Olga Fonseca chama-lhe 
literatura também para crianças. 
4.  Neste tipo de Literatura, qual o seu papel fundamental para a criança? 
O seu papel fundamental é exactamente o mesmo que a literatura tem para os adultos, com a ressalva que, 
como as crianças estão num determinado estádio de formação, é muito natural que haja um cuidado 
formativo. 
5. Qual o papel da fantasia e do fantástico? 
Importantíssimo, absolutamente central. Tem a ver com o tesouro da infância, “aquele jardim que nós 
perdemos”. Isto pode parecer lírico mas é muito mais do que isso. As crianças têm uma capacidade de 
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captar o real, de uma maneira muito mais deslumbrada, mais arguta do que nós, que ficamos envolvidos 
na rotina da vida, nas nossas preocupações. E, portanto, isso tem que ser alimentado, sem grandes 
interferências.  
6. A Literatura oral tem funções diferentes da Literatura escrita? 
Sim, muito diferentes. Com as crianças, depende também das idades das crianças, mas o facto de ouvirem 
os contos, as lengalengas, as cantigas, todo esse mundo que uma criança ouve e recebe do adulto, com um 
olhar deslumbrado e atento para o universo - para o que está fora, para o que está dentro, para tudo – do 
ponto de vista afectivo é absolutamente fundamental. Uma criança cresce pelos afectos. Trata-se de ouvir 
algo de alguém que está muito próxima, é ter a atenção toda daquela pessoa e receber qualquer coisa que 
é muito importante, que é uma história na voz do adulto, o escutar da criança e a interacção entre ambos. 
A criança pede, constantemente, a mesma história e existem imensas razões para isso, mas uma delas, e 
que não é a mais importante, é porque a criança quer memorizar, de alguma maneira, uma coisa preciosa, 
que ela ouviu de uma pessoa preciosa. Pode haver alturas, em que o adulto começa a história e ela 
continua. Há ali uma sincronização, uma sintonia entre as duas, que é extraordinária. Também é boa para 
o adulto, mas para uma criança é um regalo, está a ter aquela pessoa em perfeita sintonia e isso é muito 
importante.  
Tudo tem a ver com a palavra dita.  A expressão “o que tu dizes não se escreve” desdenha a palavra dita 
ao desdenhar de quem a diz. Mas houve um tempo em que a palavra dita tinha imensa importância, era 
com ela que se jurava, que se abençoava (que se amaldiçoava!) Então, a palavra veiculada a uma criança, 
que está a ouvir uma história de alguém querido, é também muito importante, fica na sua memória. É um 
jardim secreto, é um manancial, é um poço onde vamos buscar coisas. 
As histórias podem conter coisas terríveis (e agora discordo da Profª Olga Fonseca), desde que tenham a 
presença securizante do adulto. Elas sabem que é “faz-de-conta”. Aquela pessoa pode contar coisas 
tenebrosas, mas é ela quem está a contar e está a contar de uma maneira leve. A criança está a ouvir e, 
como diz Bruno Bettelheim, está a processar. Por isso é que ela lhe pede para voltar a contar, até ter 
aquele conto arrumado no coração. Há uma data de coisas preciosas que a criança está a processar e de 
uma maneira absolutamente segura. Por exemplo - na história “Periquito e Periquita” (em que a mãe mata 
o menino e o pai come-o) ou “O Figuinho da Figueira” “Minha madrasta me enterrou/ p’lo figuinho da 
figueira /que o passarinho levou) - tudo isso pode ser contado porque todas essas coisas são uma outra 
coisa, é um outro mundo, que faz outro sentido. Depois, claro, se lhes contamos uma história com “pretas, 
feias e tortas” (As Três Cidras do Amor, ATU 408) há que conversar com elas – ou recontar a história de 
outra maneira.  
7. Qual o papel da literatura no processo de socialização? 
É muito importante, até porque é subliminar. Há que ter cuidado, mas não penso que haja o perigo de que 
a criança fique aterrada porque os pais e as mães ou madrastas se põem a matar os filhos. Mas com 
certeza que é muito importante que sejam contados com leveza. Nesta passagem de valores não pode 
haver moralidades - isso tira a magia.  
8. Existem histórias que têm presente extrema crueldade…   
Tremenda. A Profª Olga Fonseca considera o conto “um belo adormecido” e eu concordo absolutamente. 
Parou-se de contar, a dada altura, e começou-se a transcrever, de uma maneira seca, pequenina, 
veiculando valores que já não são os nossos de hoje; a mentalidade já não é a de hoje. O conto, se tivesse 
continuado vivo, a transmitir-se por via oral, ia-se adaptando à realidade, pois é um organismo vivo, como 
uma língua. Tem que haver muita atenção, sobretudo por parte dos educadores, em “policiar” um pouco 
aquilo que as crianças lêem nos livros e na reescrita dos contos. No entanto, os “capuchinhos vermelhos” 
e “os gatos das botas” continuam a ser horrorosamente reescritos, a serem pouco formativos.    
9. Se calhar não existe um trabalho de desconstrução do conto, as crianças lêem sozinhas… 
Isso é o grande mal. É óptimo que lhes apeteça ler sozinhas, mas que haja uma conversa depois. As coisas 
que aparecem escritas deviam ter um mínimo de consciência formadora. 
10.  Considera que a Literatura é um veículo de poder, passando valores dominantes? 
Estamos a falar de crianças. Com certeza e de que maneira! É um veículo poderoso e que pode ser muito 
perigoso. 
11.  Quais são as características dos “Contos de Fadas”? 
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Nós chamamos-lhes “Contos Maravilhosos” quando nos referimos à tradição oral. Os “Contos de Fadas” 
são contos que, nos séculos XVII e XVIII, se constituíram em França como um género literário cultivado 
sobretudo por mulheres e veiculando os valores da época, decorrentes, alguns, da tradição oral. Trata-se 
dos “Contes de Fées” ou, em inglês, “Fairy Tales”, e que se divulgaram com muito sucesso por toda a 
Europa.  
O que é que distingue os Contos Maravilhosos dos outros contos? Claro que são contos em que a magia é 
fundamental. Quando a magia é estruturante, estamos perante um conto maravilhoso; quando a magia 
aparece esporadicamente, como algo pontual, será aquilo a que chamamos um conto novelesco. Nos 
contos maravilhosos, a magia acontece e não ficamos nada surpreendidos porque “faz parte”, tudo vale 
(ou quase). 
O herói, por exemplo, não é nada como nos contos épicos: não é valentão, precisa sempre de ajuda e as 
ajudas são de natureza mágica. Para ter as ajudas, precisa de as merecer e, por isso, há primeiro um teste. 
Nos contos de demanda, o herói quer ganhar a princesa e, para isso, tem a ajuda mágica de bichos ou de 
velhinhas; fadas, muito pouco. E consegue-o, sem grandes proezas. Às vezes, até é um pouco tonto, não 
tem importância. Nos contos maravilhosos há débeis mentais que depois ganham as “princesas” ou 
sucedem ao rei. E encontram, na óptica de Jung, o ser, o self.  
Os contos maravilhosos aparecem no índice internacional (The Types of International Folktales) entre os 
tipos nº 300 e nº 749. Há heroínas, mas a maior parte das heroínas não são “princesas”. Ou há a menina 
pobre e desvalida, que tem um percurso e, depois, casa com o “príncipe” a quem, digamos, ela resolve os 
problemas (estar encantado em animal, por exemplo). Assim, também com a “princesa”: a condição de 
“princesa” é perspectivada do ponto de vista da aventura do herói. Ou seja, o objecto da aventura do herói 
é a “princesa”. Uma amiga minha tem um filho que, desde os 2 anos e meio, quer ser o herói da “Bela 
Adormecida”, porta-se bem para poder ser o cavaleiro da Bela Adormecida.  
O que é a Princesa, nos contos maravilhosos? A princesa é o problema que o herói tem que resolver, está 
inacessível de uma maneira ou doutra: ou está adormecida, ou está meia embruxada porque todas as 
noites desaparece do quarto e gasta sete sapatos de ferro, sem ninguém saber como, ou está a pontos de 
ser devorada por um dragão. A “princesa” é sempre uma criatura que, duma maneira ou doutra, está 
“encantada”, muitas vezes sob o poder do pai. Doutras vezes toma ela conta da sua aventura, sai de casa 
disfarçada, para sair do núcleo da família para ser capaz de se encontrar “fora de casa”, começar a sua 
própria aventura. Mas aí, já ela não será tanto uma princesa, será mais uma “Gata Borralheira”, cuja 
aventura vai dar ao “príncipe” (muito menos activo do que ela).   
Há uma certa equivalência entre contos de heróis (e “princesas”) e contos de heroínas (e “príncipes”). Nos 
contos de heróis, a “princesa” é resgatada, é salva. Quando são contos de heroínas, ela é pobrezinha, ou é 
a mais nova de três irmãs, mas é heroína porque vai ter uma aventura que desemboca num “príncipe” ou 
que consiste em salvar um “príncipe”. É muito simétrico. Por exemplo, o conto mais conhecido como “A 
Bela e o Monstro”, uma recriação escrita do século XVIII: “La Belle et la Bête”. No índice internacional 
de contos aparece com o nº 425 (que, no arquivo de contos portugueses do nosso Centro, ocupa seis 
pastas de subtipos e enche um terço duma gaveta…) e consiste numa quantidade imensa de variantes de 
um conto já passado à escrita por Apuleio, no séc. II, “Eros e Psique”. A aventura dela consiste num 
percurso que leva ao desencantamento daquele que começa por ser um monstro e acaba por ser um 
“príncipe perfeito”. Para tanto, percorre mundos - vai à casa das “mães” do sol, da lua (masculina!) e do 
vento, todos eles mágicos e terríveis desdobramentos do “príncipe” - até chegar a um palácio onde ele é 
um Belo Adormecido que ela terá que acordar.  
12. Ela é uma heroína porque conquista um homem? 
Se quiser. Nos contos, aparece nesses termos – aparentemente simples, simplórios mesmo. Eu diria que 
ela é a heroína porque atravessa um percurso iniciático, em que cresceu e se transformou e, sim, em 
termos de contos maravilhosos (cheios de metáforas tomadas à letra) “merece um príncipe”.  
13. E nos contos de heróis? 
A aventura é simétrica – desemboca na “princesa” que ele conseguiu desencantar. Penso que tanto 
podemos escolher ouvir a voz patriarcal e opressiva nestes contos como uma voz presente e estruturante, 
que é libertadora. A escolha é nossa.  
14.  A professora considera que as histórias de “princesas” têm subjacente uma visão masculina? 
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Os contos são todos, de alguma maneira, pautados por uma visão masculina, mas penso que a um nível 
muito superficial. Ela casa com um “príncipe”, mas ele também casa com uma “princesa”. O que está em 
causa é o problema, que só a aventura da heroína/ herói pode resolver. O “príncipe” e a “princesa” 
significam, simbolicamente, o mesmo que “o Graal”. É aquilo que é muito difícil de atingir e que vai 
resolver, que vai transformar, vai curar as feridas de realidade presente. É uma demanda, o objectivo é de 
superação, de mudança. Mas, nunca inverte a ordem social. O pobre pode destruir o rei e ficar a governar, 
mas não há uma inversão da ordem social. As coisas continuam na mesma. Nisso, os contos são 
extremamente conservadores. São a afirmação do mais fraco, do mais desprotegido, mas sem uma visão 
da mudança da estrutura social. Para que isso aconteça, terão que continuar a ser contados e recontados 
(para que “acordem”, como diz a Olga da Fonseca). 
15. São contos de esperança, no fundo? 
Sim, acho que sim. 
16. Qual a sua opinião relativamente ao papel destes contos, em termos da construção de género? 
Se houver uma voz inteligente a contá-los ou uma escrita inteligente a veiculá-los, pode ser um processo 
equilibrado. Se os contos tivessem continuado a ser contados, a ser moldados à medida que iam sendo 
contados, adaptavam-se à realidade. Havia uma censura dos ouvintes, que eram sobretudo adultos -  uma 
censura que vai ajustando o conto. É uma evolução lenta, os contos vão-se adaptando e, por isso é que as 
versões são também diferentes. São os mesmos contos, mas são versões diferentes, dependendo da 
mentalidade, das pessoas que vão ouvindo.  
17. O arquétipo da “princesa” propõe-nos um modelo de ser mulher? 
Tanto vale para as mulheres, como vale para os homens, assim como há tanto “encantados” como 
“encantadas”, são a mesma coisa. Aquela “princesa”, por exemplo, que vai em demanda porque, em geral, 
é nova, tem que sair de casa e pôr-se à aventura (como a “Princesa Pele de Burro”), é com o sentido de 
crescimento. Eu hesitaria muito em considerar uma “princesa” (tal como um “príncipe”) dos contos 
maravilhosos como modelo, se forem do género “encantada” e “encantado”. Essas “princesas” não são 
sujeitos, são objectos da demanda, portanto não podem ser modelos. Agora, fora dos contos maravilhosos, 
lembro-me duma “princesa” que, sim, foi um “modelo de ser mulher”: Conhece o livro “A Princesinha”? 
Um livro para meninas, publicado em Inglaterra em 1905. É uma menina que tem um pai que dizia 
sempre que ela era uma princesinha. Era filha única, foi para um colégio porque o pai era riquíssimo. Ela 
pensava que, mesmo que estivesse de rastos, cheia de trapos, continuaria a ser uma princesa. E isso 
acontece. O que é que continua a fazer dela uma “princesa”? É a sua força, a sua capacidade criativa e a 
sua generosidade, mesmo numa vida miserável. Nunca deixar de ser “uma princesa” é uma riqueza que 
está sempre com ela. Foi traduzido para português pela Maria Lamas há mais de 70 anos. 
18. Há vários tipos de “princesas” ou todas elas têm determinadas características? 
São diferentes. Era uma contradição falar de “princesa” má, mas pode haver. Mas é mais nos contos 
novelescos. Nestes, existe por exemplo aquela “princesa” arrogante, que põe defeitos em todos e não quer 
casar com ninguém. Troça de um príncipe quando lhe vê um grão de romã na barba. O rei exaspera-se e 
diz “amanhã casas com o primeiro que aparecer!” O príncipe aparece disfarçado de pobre, e casam. Ela 
não o reconhece e ele obriga-a a deixar de ser “princesa”, fá-la trabalhar. Isto é novelesco, estes jogos de 
escondidas, não há magia… Ela vê-se obrigada a roubar, é desmascarada e é a humilhação total. Já não é 
uma princesa arrogante, que despreza toda a gente. Há esse tipo de “princesa”, sobretudo nos contos 
novelescos do tipo “A Fera Amansada”, esses, penso que – e espero que – em vias de extinção.  
Agora, nos contos maravilhosos as “princesas” são, como disse antes, na grande maioria das vezes, 
problemáticas. Por isso são, como diz Vladimir Propp, o objecto da demanda. Mas isso é absolutamente 
simétrico em relação aos homens. 
19. Mas considera que a figura da “princesa” encerra valores ligados à feminilidade? 
Não nas princesas dos contos maravilhosos, como disse antes. Já nas heroínas destes mesmos contos, é 
diferente. Há testes em que elas têm que arrumar a casa, dar de comer aos bichos, separar os grãos, cozer 
pão; também serem pacientes, serem compassivas (mas neste caso também os heróis, que raramente são 
valentes). E depois, sim, são recompensadas com beleza e metáforas de sabedoria (deitar pérolas quando 
falam). Mas não são princesas! As princesas são problemas que o herói vai resolver (e vice-versa). Claro 
que há a história de Hans Christian Andersen em que a peregrina revela ser uma princesa quando não 
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dorme por causa de uma ervilha – o que será uma paródia de feminilidade, certamente para o próprio 
autor.   
20. Até que ponto estas histórias nos propõem modelos e discursos sobre o amor e sobre as relações 
amorosas? 
Nestes contos, há sempre um modelo, e esse é obsoleto se for levado à letra. Não cresceram, não se 
adaptaram a novas realidades. E, se for a uma aldeia, a um meio rural, onde os contos continuam a ser 
contados, veja a reacção que há relativamente a uma relação homossexual. Ainda há uma dificuldade 
enorme nos meios tradicionais. Há que os recontar na cidade, entre contadores urbanos, há que os ler nas 
reescritas de mulheres – mas sem lhes perder o rasto.   
21. Considera que é função dos Contos Tradicionais desconstruir estereótipos? 
É, mas eles ficam presos no tempo. É, se formos criativos e sensíveis a recontá-los. Como é que os 
Contos Tradicionais podem continuar a ser contados a crianças? Depende da maturidade, da consciência e 
da inteligência das pessoas que estão a contar. Depois, quando são passados para a escrita, é outro rumo. 
Se comparamos as versões dos contos, verificamos que as várias vozes são como uma língua enriquecida, 
que faz sentido. Têm esse potencial, basta que os adoptemos e relancemos na corrente da oralidade. Têm 
um substrato de muitas centenas de anos, e sobreviveram porque deles se têm servido vozes ao longo de 
milénios. Descartá-los como obsoletos é “deitar fora o bebé com a água do banho”.  
22. Considera que existe “Literatura feminista” para crianças? 
Sim, são histórias de combate, ainda são de linha de ponta. Para já, preciso de netas e netos que me 
queiram ouvir, para saber o que lhes vou contar. 
23. As críticas feministas aos Contos de Fadas têm a ver com a apresentação de modelos fixos de 
feminilidade e masculinidade… 
O curioso é que, depois de uma violenta rejeição dos “Contos de Fadas” pelos primeiros movimentos 
feministas, eles foram adoptados pela escrita feminina que lhes descobriu o potencial tremendo, e daí 
resultaram contos literalmente maravilhosos, como os de Angela Carter e Emma Donaghue. Estes são 
contos para adultos (e não “também” para crianças) – como aliás sempre aconteceu com a maioria dos 
contos maravilhosos que, insisto, não são a mesma coisa do que contos destinados a crianças. Agora, há 
um longo trabalho a fazer com o reconto e a reescrita dos contos maravilhosos da tradição oral – porque 
me parecem ter um potencial inesgotável.  
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Anexo nº 1 c 

Data: 19 de Abril de 2010 

Informador/a Privilegiado/a: Doutora Maria do Carmo Sousa Lima 

Síntese do Percurso Académico e Profissional:  

• Licenciatura em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa.  

• Pós-graduação em Psicologia Clínica da Criança, pela Universidade Católica de Lovaina.  

• Psicanalista de Crianças e Adultos (SPA, FEP e IPA). 

 

1) O que é um arquétipo? A “princesa” encerra questões arquetípicas? 
Pode dizer-se que sim. Há uma ideia que se vem formando desde a Idade Média até aos nossos dias, a 
ideia da “princesa”, associada à ideia de castidade de uma jovem que está protegida numa “torre”, o que 
não era senão uma moratória para a mulher, enquanto, por exemplo, os cavaleiros iam para as Cruzadas. 
O valor dado à virgindade criou-se durante a Idade Média. Teve um sentido social muito importante, que 
tinha a ver com a ideia de tentar proteger as mulheres dos predadores.  
O Império Romano, com toda a concepção de família, onde a mulher tinha um papel com grande 
dignidade, tinha-se desmoronado com as invasões bárbaras. Durante a Idade Média, o Cristianismo, com 
a criação da Virgem Santíssima, foi uma desesperada tentativa de civilizar os costumes. Também, nessa 
altura, aparece a concepção do amor cortês, com as suas canções de amor e de amigo e os ditos romances 
de cavalaria. É, pois, um processo do mundo Ocidental, que se veio desenvolvendo desde a Idade Média. 
Não foi assim desde sempre.  
Também era a época das monarquias e das princesas, mas coitadas das princesas, que, nessa altura, 
serviam casamentos políticos e casamentos por conveniência. Às vezes, com 11, 12 anos já estavam 
casadas. Raramente, nas histórias das princesas havia uma história de amor. A verdade é que essa 
concepção permitiu uma idealização do feminino, que persiste até hoje. E depois, a forma como se foi 
organizando na poesia, na música, nas várias canções e, mais tarde, nos contos populares, depois nos 
contos mais literários e depois com a época romântica, a ideia da “princesa”, como hoje a concebemos, 
praticamente vem em linha recta até hoje. Só, modernamente, começa a estar um pouco em desuso… 
Tem sentido para um certo tipo de sociedades, sociedades sobretudo europeias, mas também para a 
sociedade norte-americana. Se calhar, nas sociedades americanas, ícones como a Lady Diana, oferecem 
modelos de identificação para certas raparigas que não têm nada a ver propriamente com as “princesas”. 
Temos uma fantasia muito eurocêntrica, nem sempre estes modelos passam para o resto do mundo. A 
Europa é uma “ilha maior do que as outras”, como diria Vitorino Nemésio, um poeta das ilhas, que dizia 
que “os continentes são ilhas maiores do que as outras”. O mundo é muito vário, com modelos muito 
diferentes.  
2) Considera que continua a ser uma figura de referência forte para as meninas? 
Sim, acho que sim. É uma coisa que está muito até na linguagem corrente relativamente às meninas: “a 
minha princesa”, “a princesa mais linda do mundo”. A partir de uma perspectiva psicanalítica, os reis 
representam os pais e os filhos dos reis são, logicamente, os príncipes. 
Com a queda das monarquias, os reis passaram do seu tempo histórico. Não é por acaso que, nos países 
em que há monarquias, há toda uma ritualização à volta dos reis e uma idealização do que as pessoas 
acham deles, para o melhor e para o pior. Em relação aos Presidentes da República, aos Primeiros-
ministros, as pessoas também estão, inconscientemente, à espera que sejam um bom modelo, com 
qualidades de carácter e humanas porque, em princípio, representam o povo que os elege. 
Os reis representam uma família idealizada. Quando o pai está a chamar a menina de “princesa”, também 
ele é o rei, é o homem mais importante do mundo, pelo menos enquanto ela é pequenina e a sua 
“princesa”. A “princesa” é também idealizada como uma criança maravilha, uma criança especial. E é 
bom que, alguma vez na vida se seja especial, ajuda a crescer. Não pode ser muito e sempre especial, 
senão “sobe-lhe à cabeça” e fica omnipotente. Mas a pessoa tem que ter algum tempo em que sente que, 
pelo menos para os pais, é especial. 
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2) Os contos de fadas estão cheios de “princesas”. Qual é o papel dos contos de fadas no 
desenvolvimento da criança? 
Obviamente que transportam o pensamento colectivo. Não são exactamente mitos, mas têm qualquer 
coisa de mitologia daquela época, carregam aspectos do inconsciente colectivo. Freud dizia que “os mitos 
são os sonhos da humanidade”, digamos que os contos de fadas também veiculam maneiras de pensar e 
sentir de um grupo específico, de uma certa época.  
Os contos de fadas, a partir dos séculos XVIII e XIX, fizeram a sua história, o seu percurso e têm uma 
importância extraordinária porque ajudam a organizar a vida mental das crianças, como os conflitos, as 
rivalidades, o medo do abandono, a inveja, o medo das dificuldades da idade que vem a seguir, etc., etc. 
São contos para serem contados, em relação com um adulto de confiança. Desde que não sejam 
terrivelmente psicóticos ou violentos, que também há, ajudam a organizar a vida mental, em 
desenvolvimento, das crianças. Aliás, basta ler, ter algum conhecimento do livro que é a “Psicanálise dos 
Contos de Fadas”, de Bettelheim. O Bruno Bettelheim, nos anos 60, em Chicago, fez o primeiro programa 
de rádio, que eu conheça, em directo. Esse programa teve um grande sucesso. O título seria qualquer 
coisa como “se não quer que os seus filhos se droguem, conte-lhes, a tempo, contos de fadas”. Já muita 
gente escreveu sobre os contos de fadas e sobre o livro dele, mas foi ele que genialmente chamou a 
atenção para a importância dessa prática. Até contra a maré da época, que era a do célebre Dr. Spock, 
com aquela maneira de educar as crianças “à aviário”, funcional, com pouca fantasia. Bettelheim 
percebeu que os contos de fadas são, não só um tempo em que os pais estão com as crianças e que estão a 
conversar com elas, o que já é, em si, uma barreira contra os “tsunamis da vida”, como estão a dramatizar, 
internamente, num teatro, que é sempre o conto de fadas, ou seja: há um pai, há uma mãe, há madrastas, 
há padrastos, há animais, há fadas, que são uma idealização ainda maior do que a mãe, também há bruxas, 
que é o lado mau da mãe, há mesmo bruxas más, há uma espécie de bruxas madrastas, que mais não são 
do que a mãe invejosa da adolescência da filha, por exemplo.  
Não só a imagem da “princesa”, como também a imagem do “príncipe” de outra maneira, é muito 
importante para ajudar a educar as crianças, ao nível da vida interior, da concepção que as raparigas 
podem fazer da sua feminilidade, sobretudo na espera pelo “príncipe”. A espera pelo “príncipe” 
introduzia, na menina, a ideia de que teria de esperar para ter a maturidade suficiente para a sexualidade, 
uma coisa que hoje em dia anda a fazer falta. As crianças, as jovens, quase ainda crianças, estão a iniciar 
a vida sexual cada vez mais cedo e não estão, por vezes, nem física nem psicologicamente, preparadas 
para essa iniciação sexual e fazem-no numa “fuga para a frente” ansiosa. Imagine-se, por exemplo, um 
conto em que a “princesa” que se picava num fuso e ficava a dormir muitos anos, o conto da Bela 
Adormecida e vem o “príncipe”, dá-lhe um beijo e ela acorda para a vida, casam-se e são felizes para 
sempre. Esse conto fala exactamente de um tempo de latência, que prepara para a sexualidade genital 
(casar, ter filhos…). 
O “felizes para sempre” também é uma idealização que as crianças fazem da vida dos adultos porque é 
muito difícil crescer, dá imenso trabalho, tem que se passar por imensas dificuldades (mas depois casam-
se, vão ter muitos filhos e vão ser felizes para sempre). É uma idealização sobre a vida adulta, sobre a 
sexualidade, sobre a genitalidade. Ou seja, sobre a vida adulta já não há mais história, o que não é 
verdade, começa outro tipo de história, mas as crianças ainda não sabem. 
3) Acha importante passar este tipo de mensagem sobre as relações amorosas quando existe um 
desencontro face à realidade? 
Eu acho que as crianças não são estúpidas, todos nós sabemos que não há felicidade para sempre, mas 
quase todos nós, provavelmente, temos, alguma vez, a ilusão que sim. Também é uma maneira de acabar 
a história, senão como é que se acabaria a história? (risos). Não há histórias que acabem, são as histórias 
da vida. É uma maneira de dizer: “É difícil crescer, esperar, chegar lá, mas um dia vais ser feliz.” Estamos 
sempre a prometer às crianças que é bom crescer, e é realmente da ordem da psicopatologia quando uma 
criança não quer crescer. O medo da vida adulta já tem a ver com uma certa depressividade. Há crianças 
que, desde cedo, não estão muito interessadas na vida adulta e há adultos que também não; toda a sua vida 
é feita numa espécie de regressão a uma “idade de ouro” que não existe, mas que elas constroem como se 
fosse um refúgio para depois evitarem as dificuldades da vida adulta. Algumas pessoas acham que têm 
direito a serem sempre felizes e, aquando das dificuldades, protestam: “está a acontecer-me a mim? 
Porquê a mim?!”; sem capacidade de transformar aquele momento ou fazer aquele luto, etc. 
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Obviamente que é uma maneira de acabar a história, “ser felizes para sempre”. Quando a criança ouve 
“ser felizes para sempre”, provavelmente pensa: “até lá, tenho imenso trabalho, mas vale a pena porque 
eu, um dia, vou chegar a um sítio especial, vou ter filhos, como os meus pais, e vou ser feliz para 
sempre”. Ou então, como quando eu era criança: “acabou-se a história, morrem as vacas e ficam os bois”, 
que eu não sei o que quer dizer (risos). Lembro-me que, quando era pequena, algumas histórias acabavam 
assim. Era também uma maneira de acabar a história e a avidez da criança em ter o adulto só para ela. 
4) Não acha que a figura da “princesa” propõe um modelo fixo de ser mulher? 
Ao mesmo tempo pode ser um arquétipo, mas também pode ser um estereótipo, por isso é que eu dizia 
que a “princesa” está a cair em desuso, sobretudo com as novas sexualidades, com as novas famílias. 
Também tem a sua história, estes arquétipos vão sendo transformados ao longo dos séculos. Como eu 
dizia, a “princesa” é uma criação da Idade Média, no sentido da princesa virgem, que se guarda para o 
casamento e que se vai casar com o “príncipe”, uma pessoa da sua condição, a quem está destinada, que 
sabe perfeitamente quem é. E há rituais a cumprir, as moratórias. Continua a ter um papel, mas já 
ninguém leva isso tão a sério, acho que já não marca tão profundamente, mas continua a ter uma função 
psicossocial. 
Entre outras representações, persiste também a representação de um tipo de feminilidade, que está muito 
ligada à promessa de poder constituir uma família. A “princesa” seria um tempo de passagem, que vai 
desembocar numa iniciação, que seria resolvida pela heterossexualidade e pela maternidade. E, como 
sabemos, são temas que, hoje em dia, se discutem muito. Não foram sempre assim e estão em 
transformação. Na Grécia Antiga, não era assim; em culturas muito avançadas no Oriente, não era assim. 
A família romana, que era uma família muito estruturada, também não era exactamente assim, não vivia 
dessas representações. Isso tem a sua génese, tem tido a sua evolução e está a ter a sua transformação. 
Não deixa de ter o seu interesse sociologicamente. 
5) Existe um mercado de consumo muito forte que resgata e difunde a figura da princesa, através 
de livros, bonecas, material escolar, entre outros. 
É verdade, estamos numa sociedade de consumo, mas, nas prateleiras ao lado das princesas, vêm as Hello 
Kitty, as Winks e outras. Há uma panóplia de figuras que, para mim, são mais desagradáveis e 
estereotipadas, mais psicóticas, mais afastadas da representação humana, com traços menos humanos. São 
coisas que o Oriente pensa que consumimos, portanto, coisas que vêm sobretudo importadas do Japão e 
têm um mercado enorme, do ponto de vista de infiltração no mercado, que não tem nada a ver com a 
nossa cultura, com a nossa memória colectiva. Aquelas bonecas, as Barbies, por exemplo, também 
tiveram a sua moda e também estão um pouco a desaparecer. A Barbie é dar uma coisa a uma criança 
antes do tempo. Está muito sexualizada, é uma mulherzinha, está antes do tempo. Não é propriamente 
para crianças, mas se não é para crianças, pergunta-se a que idade se destina…. Mas isso tudo coabita. 
Agora, há tanta escolha e há tantos modelos de feminino, ligados à feminilidade, que isso depende muito 
da formação dos pais, da estética dos pais, da maneira como os pais falam disso às crianças, como 
apresentam isso às crianças. Há pais que são viciados em Hello Kitty e vão comprar Hello Kitty. E há 
pessoas que vão propiciar as princesinhas porque elas também lêem as “Holas” e querem saber da vida da 
Letícia e há outras mães que vão comprar as bonecas japonesas. E, depois, as crianças, elas próprias, 
também se vão organizando, vão seleccionando certas representações, vão-se afeiçoando mais a umas 
representações do que a outras. Digamos que há crianças para tudo… A partir do momento que haja 
oferta e esta oferta não é ignorante do seu público, tem um diálogo com o público. Claro que vicia para 
um “apetite” para certos produtos. Claro que há princesas dos contos de fadas clássicos que vão continuar 
a ter também o seu mercado, a ter o seu sucesso numa certa franja sócio-cultural. 
6) Considera que as mensagens que estas histórias e figuras carregam poderão influenciar as 
expectativas amorosas das crianças? 
Não creio. Faço clínica há muitos anos e acho que tudo isto ajuda a organizar a vida mental, mas não 
determina. Não me parece que determine, oferece modelos de identificação, portanto, pode haver modelos 
de identificação com quem a criança seja mais sensível do que outros, mas não creio que condicionem. 
7) Mas não acha que está subjacente uma idealização de género, uma forma de pensar as relações 
amorosas e o papel das mulheres? 
Não creio que influencie particularmente. Em certos estratos sócio-culturais, provavelmente a “princesa” 
é mais oferecida como modelo do que noutros. Hoje em dia, há uma grande plasticidade na escolha dos 
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modelos, as famílias são muito mais liberais, o mundo é muito mais aberto, há crianças que vêem 
propostas muito diferentes. Imagine, no século passado, uma criança que vivia num colégio interno, ou 
fechada no seu grupo social e que lia “A Princesinha” ou “O Pequeno Lorde”, de Frances Hodgson 
Burnett. Não tinha televisão, banda desenhada, telenovelas, etc. São livros que não são da nossa cultura, 
são importações. Era um bocadinho a ideia da criança rica, que depois fica pobre, mas que afinal é rica. 
Os livros “A Princesinha” e “O Pequeno Lorde” foram livros da minha infância e a temática era 
equivalente. A criança sobrevive ao infortúnio e depois vai ser recompensada. No fundo, é a estratégia 
dos contos de fadas. A infância é um lugar terrível, há vários contos que falam desta situação. Por 
exemplo, a história da bruxa e a casa de chocolate é uma história malvada, as crianças são abandonadas e 
ficam com uma maltratante, que as sequestra. Pior do que isto não há. Mas, depois elas são muito 
inteligentes, vão enganar a bruxa má e até salvam os pais. É uma coisa de uma omnipotência 
extraordinária. Alguns contos tradicionais, sem fadas, que não envolvem propriamente princesas, também 
falam dessas dificuldades. Quando pensamos nas “princesas”, nós pensamos na “Branca de Neve”, na 
“Bela Adormecida”, na “Princesa Pele de Burro”, o velho que tinha três filhas e que queria pôr à prova o 
amor delas pelo pai, uma coisa de rivalidades entre as irmãs e do amor eterno pelo pai e o do pai às filhas. 
São tudo coisas que ajudam a organizar, mas acho que não determina a vida de ninguém hoje em dia.  
Também podemos pensar na figura da “princesa” condenada a um casamento para sempre, a um destino 
fatal, mas isso não aparece como evidente nas histórias das princesas. 
8) Mas acha que reforça esse modelo? 
Provavelmente, reforça. Depois, há uma idealização das próprias mulheres sobre a relação amorosa. 
Frequentemente, mesmo mulheres muito liberais nunca fazem uma separação feliz. Apesar de quererem 
uma separação, de quererem um divórcio, lamentam passar por isso porque o que é estrutural é a angústia 
da separação É sempre difícil fazer um luto. Mesmo com o futuro prometido com outra pessoa, não é 
fácil. Há uma identificação que nós trazemos, provavelmente, da nossa infância, de que vamos ter um 
amor incondicional, para sempre, que é a fantasia idealizada do amor dos nossos pais por nós próprios. 
Depois nós queremos, inconscientemente, fazer ou refazer isso. A maioria de nós tem uma idealização, 
que mesmo consciente de que é uma idealização, temos dificuldade em renunciar esta promessa. Eu diria 
como o Vinicius de Moraes: “o amor é eterno enquanto dura”, o amor implica esse paradoxo. 
9) Considera que essa idealização é feita de igual forma por mulheres e homens? 
Há qualquer coisa na natureza humana que tende a idealizar uma relação. Obviamente, que as mulheres 
estão muito mais vinculadas a uma permanência, também por via da maternidade, por via dos filhos, que 
as agarra ao chão. Estou um pouco como a Agostina Bessa-Luís, é uma coisa que vem desde os princípios 
dos tempos. O facto de a mulher ficar grávida, traz o bebé dentro de si e depois, quando o bebé nasce 
“não existe sozinho”, como afirmou Donald Winnicott. Precisa vitalmente da mãe, pois o homem não 
amamenta. Isto tudo reforça muito. Pelo menos nos anos férteis, existe uma maior vinculação da mulher à 
família.  
10) Mas a maternidade é também uma construção social, nem sempre foi concebida da mesma 
forma. 
E a paternidade também, o papel do pai tem mudado muito mais depressa do que o papel da mãe, com 
muitos mais conflitos. Finalmente, os pais aparecem nos tribunais, por exemplo, a reclamarem os seus 
direitos e deveres parentais. 
11) Normalmente, os meninos não querem ser príncipes. 
Não, mas querem ser polícias, jogadores de futebol, guerreiros, astronautas, etc. 
12) No entanto, as funções simbólicas não serão diferentes? 
Sim, as funções simbólicas são diferentes. Mas também há meninas que querem ser princesas, querem ser 
mães, querem ser professoras, enfermeiras. Mas, no Carnaval querem, quase todas, ser “princesas”. São 
coisas muito sedutoras, do ponto de vista da sexualidade. Aquele apetrechamento, a fantasia, o vestuário. 
O fato da “princesa” é muito mais atraente do que o fato de uma formiga, por exemplo. Uma menina 
vestida de formiga e outra vestida de princesa, cheia de brilhos, não há concorrência possível. Há o lado 
feminino da coqueteria. Depois, a “princesa” invoca uma riqueza, há um certo fausto, está muito alindada. 
O problema é que a “princesa” pode deixar de ser fantástica, pode perder tudo e passar a Gata 
Borralheira, de um momento para o outro, à meia-noite. É uma coisa muito curiosa. Há sempre riscos, 
nada é para sempre. São coisas muito interessantes. 
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As meninas querem ser “princesas”, mas sabem perfeitamente que não são “princesas”, acho que estão a 
brincar “à sedução”, é uma máscara sobre a sedução. No Carnaval, uma menina aparece vestida de 
“princesa”, mas se for fora do Carnaval, as outras meninas rir-se-iam dela e a professora diria: “não 
estamos no Carnaval!”. 
Há sempre qualquer coisa que nos remete para a realidade do quotidiano e mesmo as princesas reais, às 
vezes, imagino que lhes apetece despir a fatiota e ter uma vida normal, uma vida de todos os dias, ser 
anónima, “a comum dos mortais”. 
Parece que é uma máscara sobre o que é o feminino, uma caricatura, que tem o seu tempo, que é a 
infância. Depois, na fase adulta, no Carnaval, há de tudo, também haverá o colorido das “Cortes”. 
Também é uma coisa muito Ocidental, muito ligada ao Renascimento, às grandes famílias e às cidades 
comerciais, como por exemplo, o Carnaval de Veneza e o de Milão, que ainda são um rasto desses 
tempos.  
13) Que mensagens é que andam em redor da construção “ser menina”, não acha que estão muito 
associadas ao seu corpo? 
O corpo é uma realidade muito forte e as diferenças sexuais estão sempre presentes, mesmo quando 
denegadas. 
14) Não há praticamente figuras e representações de “princesas” que gostem de ler, por exemplo… 
Nos contos, não. Mas, as princesas reais, hoje em dia, vão para a faculdade e vão andar no meio das 
pessoas, pelo menos “a fazer de conta”. Descem ao “comum dos mortais”, que fica também muito 
gratificado porque está a ver uma princesa de “carne e osso”, que está arranjada, cheira bem, que é bonita. 
Mesmo quando vão a África e à Ásia estão a “vender” também essa imagem. 
15) Também não há muitas representações de “princesas” negras, à excepção deste último filme da 
Disney. 
Até há. É como as Virgens, há uma Virgem negra sul-americana. A religião também se adapta aos sítios. 
Mas é uma coisa muito europeia. Ninguém se vai vestir de filha do Faraó e dizer que é uma “princesa”. E 
não é preciso ir para tão longe. É uma representação que tem muito a ver com qualquer coisa que se 
organizou em redor da mulher, na Idade Média, na Europa, com a hierarquia social, como já falámos. 
Obviamente, nesta época, só as filhas dos senhores tinham uma certa protecção. 
A Disney, com todos os aspectos que se possam criticar, é bastante menos prejudicial do que esses novos 
desenhos para as crianças, que são importações do Oriente e que são muito confusos. Enquanto que, na 
Disney, está tudo muito bem definido, os bons são bons, os maus são castigados e os bons são premiados 
e no fim o herói… É um esquema que dá segurança, quando a criança está a crescer. Hoje em dia, outros 
desenhos animados, importados, são autênticos “porno kids”. 
16) Existe uma psicanalista americana, a Susan Darker-Smith, que responsabiliza os contos de fadas 
pela existência da violência doméstica. Revê-se nessa posição? 
Não me revejo. Uma mulher que continue a guardar dentro de si a ideia que há qualquer coisa nela que é 
precioso, provavelmente, nunca se deixará maltratar. Há um bom investimento narcísico indispensável. 
Quando as mulheres saem de uma relação violenta e perguntam: “como é que eu demorei tanto tempo?” 
Estão a recuperar, não só a sua identidade feminina como a sua qualidade de “pessoa”. Há qualquer coisa 
na natureza humana que é vulnerável, frágil e precioso e que tem que ser protegido. 
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Anexo nº 1 d 

 
Data: 29 de Março de 2010 

Local: Centro de Estudos Ataíde Oliveira, Universidade do Algarve  

Interlocutor/a Privilegiado/a: Doutora Olga Fonseca 

Área Profissional: Literatura Tradicional   

Síntese do Percurso Académico e Profissional: 
• Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português/Inglês. 
• Mestrado em Estudos Literários Comparados. Tese O Processo de Individuação nos Contos 
Maravilhosos. O ciclo do animal-noivo.  
• Doutoramento no ramo de Literatura, especialidade Literatura Oral e Tradicional. Tese com o título O 
conto maravilhoso e o desenvolvimento de um raciocínio ético (Universidade do Algarve, 2010). sob a 
orientação da Doutora Isabel Cardigos e co-orientação do Doutor António Branco. 
• Professora-Adjunta na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, entre 
outras disciplinas, de Literatura para Crianças e Literatura Tradicional de Transmissão Oral. 

 

1. Na sua opinião, qual é o papel da Literatura em termos sociais? 
Dentro dos livros para crianças, temos livros de literatura para crianças e temos livros para crianças de 
vária ordem. Dentro dos livros de “literatura (também) para crianças”, que gosto de a designar assim, 
acho que o seu papel principal é o prazer estético e conduzir ao encantamento para outros mundos, 
permitir viver outras vidas por interposta pessoa. Mas não gosto dos livros que são feitos para servir a 
moral, como quem dá uma “colher de óleo de fígado de bacalhau”. Há livros, tais como o “Ulisses” de 
James Joyce, que não há crianças que peguem nele. Agora, se o livro para crianças não seduzir 
esteticamente o adulto, também não presta para crianças.  
Não nos podemos esquecer de que a palavra não é inocente e todos os livros têm uma ideologia. É preciso 
termos a noção, a consciência da ideologia que está subjacente, para sabermos o que estamos a transmitir 
às crianças. Depois, depende da cabeça de cada um e de cada uma transmitir esta ou aquela ideologia. O 
problema é que, muitas vezes, as pessoas não percebem que estão a veicular uma ideologia, contra a qual, 
no discurso quotidiano, até se insurgem.  
Não tenho dúvidas de que o livro para as crianças tem um papel de socialização muito forte. Por exemplo, 
existe a tendência para achar que o Conto de Fadas serve para transmitir valores morais, sobretudo a 
noção de bem e de mal. O Conto de Fadas não tem essa função. E quando se pensa em Contos de Fadas 
para transmitir certos valores, estamos a transmitir uma moralidade que não tem nada a ver com a 
moralidade que gostaria que as pessoas defendessem. Estamos a defender a moralidade da vingança, do 
“olho por olho, dente por dente”, de “quem semeia ventos, colhe tempestades”, do “ladrão que rouba 
ladrão tem cem anos de perdão”, a moralidade da recompensa e do castigo.  
A palavra escrita teve, durante um certo tempo, um peso tenebroso, sobrepondo-se à palavra dita. Ainda 
hoje, parece que as pessoas têm pudor em alterar a palavra escrita. As ilustrações estão, muitas vezes, 
mais à frente do que o texto. E quando o texto é alterado é, normalmente, para resumir, retirando-lhe 
aspectos que são essenciais. O texto é resumido por questões editoriais, por questões economicistas, 
apesar de justificarem esta redução com a ideia de que as crianças não aguentam ler livros muito grandes. 
No entanto, a recepção dos livros do Harry Potter e outros exemplos, mostram que isso é mentira. Fica 
uma coisa que “não é carne nem peixe”, porque já não tem a parte estruturada. Tem excertos do texto 
original, mas que deixam de fazer sentido porque faltam os elos de ligação. Os valores convencionais são 
mantidos, que estão muito certos para a altura em que o texto foi escrito, mas que agora já não fazem 
sentido. E como as histórias são acompanhadas por ilustrações muito bonitas, a criança encanta-se e 
deixa-se levar acriticamente. Na minha opinião, a criança está a interiorizar coisas que eu gostava que não 
interiorizasse. 
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Em termos do papel de socialização, muitas representações sociais, presentes na Literatura Clássica, 
contribuem para prolongar os estereótipos que é preciso contrariar. E essas representações sociais são 
passadas como uma coisa natural e evidente. É o perigo da “História Única”. Em Portugal, quando eu 
andava a estudar, a escola era quase exclusivamente frequentada por meninas brancas, com dinheiro para 
comprar sapatinhos de Verão e sapatinhos de Inverno, com dinheiro para comer e pais alfabetizados. 
Umas morenas e outras loiras, mas todas branquinhas. Actualmente, temos uma série de culturas, temos 
crianças de etnia cigana, afro descendentes, crianças da Europa de Leste e a história que contamos é 
sempre a mesma: uma “princesa” loira, de olhos azuis e um “príncipe” loiro, de olhos verdes, casam-se e 
são felizes para sempre. E casam porque ele olha para ela e dá-lhe um beijo. Às vezes, ainda se dão ao 
trabalho de dizer que o rapaz se apaixonou pela “princesa”, mas da paixão da “princesa” ninguém diz 
nada, não interessa. Isto é um mau exemplo. Há uma grande ausência de amor nos contos de fadas, 
embora as crianças vejam lá amor. Mas, subliminarmente, continuam a passar aquela ideia de que “o 
importante é arranjar marido e o amor vem depois”, como dizia a minha avó. 
2.Considera que essas histórias estão desactualizadas, não estão a acompanhar a realidade? 
Essas estão. As histórias desactualizam-se porque fossilizam, quando são vertidas na forma escrita. São 
histórias produzidas pelo inconsciente colectivo, têm informação muito importante para transmitir, que 
não são os valores, mas que têm a ver com coisas mais profundas, com os nossos conflitos interiores, com 
o nosso crescimento interno.  
As histórias, quando eram transmitidas oralmente, cresciam com a sociedade porque a pessoa não 
consegue estar a olhar para uma criança e dizer-lhe uma atrocidade, até porque a própria criança se 
desinteressa. A partir do momento que ficam fixadas, nós desresponsabilizamos-nos: “A responsabilidade 
dos disparates é deste senhor, que é o Charles Perrault, que é muito conhecido e muito respeitado”. 
Perdermos também um pouco o sentido crítico.  
Se as histórias tivessem continuado a ser transmitidas pela oralidade, estou convencida de que, ainda que 
mantendo os aspectos que são fundamentais, estruturantes, ter-se-iam adaptado à realidade. Por outro 
lado, como o conto começou a ser para crianças, começou a ser objecto de uma censura, sobretudo no que 
diz respeito à questão da sexualidade. É, no entanto, uma censura selectiva que deixa passar toda a 
violência; mantém-se  aquela lógica do “olho por olho, dente por dente” e que não está de acordo com a 
nova ética. É uma censura que tem mais a ver com uma moralidade judaico-cristã que se quer defender, 
perpetuar, e que veicula um conceito subjectivo de justiça, uma vez que os actos são condenados não em 
função das consequências mas sim de quem os pratica.   
3. Qual a importância do fantástico e da fantasia? 
É fundamental porque o fantástico é, no fundo, a realidade, mas dita de uma forma diferente, de uma 
forma muito mais compreensível. O fantástico traduz por palavras palpáveis, materializa aspectos que são 
fundamentais, mas que são invisíveis. É preciso sonhar para avançar. Se nós não tivéssemos capacidade 
para imaginar fora daquilo que existe, não poderíamos avançar. Muitas vezes, as descobertas são feitas 
por acaso, mas a pessoa só se apercebe da transformação que ocorreu porque já a tinha imaginado 
anteriormente. Depois, há aqueles aspectos, abordados pela Psicologia, que o nosso inconsciente precisa 
de “deitar cá para fora” todos os monstros que tem e é melhor que o faça através dos contos, do que se os 
mantiver acorrentados, saindo, posteriormente, de uma forma menos boa. 
4. No fundo, considera que os contos têm o papel importante na resolução dos problemas interiores 

das crianças? 
Penso que Bruno Bettelheim, nalgumas coisas, é um pouco “lírico”. Nesta fase, já não sei se, por 
exemplo, “matar a bruxa” nos ajuda a aliviar as pressões que sofremos ou se alimenta a agressividade. É 
uma pergunta para a qual não tenho resposta. Acho que há outras coisas que se podem fazer à bruxa e 
preferia que se fizessem outras coisas. Falo até por experiência própria: sou uma pessoa um pouco 
impulsiva e quando eu cedo aos meus impulsos, no momento, fico aliviada, mas depois fico mal. Ao 
passo que, quando eu consigo ter uma atitude mais dialogante, fico contente, pois resolvo a situação de 
uma forma mais eficaz. Muitas histórias, porém, continuam a ensinar a resolver os problemas através da 
violência.  
Por exemplo, nas telenovelas, vemos que as pessoas querem que os maus sejam castigados. Preferia que 
as pessoas tentassem perceber porque é que os maus ficam maus e como é que se evitaria que 
continuassem a ser maus. Não acredito no castigo, não é a solução. Nós funcionamos mais pelo desejo de 
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recompensa do que pelo medo do castigo. Penso que os contos de fadas podem mostrar outros caminhos e 
já começam a fazê-lo. Por exemplo, a professora Yvette Centeno tem um livro que é O Príncipe no Reino 
dos Lagartos (está no meu blogue). Nessa história, há um príncipe que desaparece e o rei, desesperado, 
quer saber do filho, os ministros reúnem-se e decidem mandar alguém procurar o príncipe. O rei decide 
que tem de ser um gato com umas “botas de sete léguas”. O gato fica todo contente porque vai fazer uma 
coisa importante, cumpre o seu papel e diz: “não quero nenhuma recompensa porque me basta a alegria 
de ver a felicidade do príncipe”. Isto não quebra, em nada, com o maravilhoso da história e aponta já no 
sentido das novas éticas: “a responsabilidade pelo bem-estar dos outros e a alegria do bem que se fez”. 
Há uma história (não é um conto de fadas): “A toupeira que queria saber quem lhe fez aquilo em cima da 
cabeça”. É uma toupeira que um dia, quando está a vir à superfície, apanha com um excremento em cima 
da cabeça e vai tentar descobrir o responsável. A história é muito engraçada, excepto no fim, pois, quando 
descobre que o excremento era do cão, vinga-se, depositando um minúsculo excremento seu sobre a 
cabeça daquele. É uma vingança que não serve para nada. As crianças riem-se mas qual é a 
aprendizagem?... Quando trabalho este conto, pergunto às crianças qual o motivo que poderá ter levado o 
cão a fazer aquilo à toupeira. Elas dizem que ele não fez de propósito; “então, se não fez de propósito, 
pode voltar a acontecer”. Pergunto também o que é que poderíamos fazer para que não se repita e as 
crianças dizem que a toupeira pode falar com o cão. O livro permite falar de diferentes animais ( e até 
fazer a ponte para as ciências da natureza) pela via do humor, mas não havia necessidade daquele fim. 
5. Considera a Literatura uma ferramenta de poder? 
Sim e é utilizada como tal. Se analisarmos os manuais escolares, por exemplo, os manuais produzidos 
durante o Estado Novo, são veículos que transmitem os valores de nação, de pátria, de lealdade.  
Alguns autores contemporâneos aperceberam-se da questão da transmissão de valores e começaram a 
escrever para transmitir certos valores, mas só que são histórias que não foram reguladas socialmente. 
Enquanto que o conto tradicional é regulado, anda “de boca em boca”, vai sendo aperfeiçoado, essas 
histórias são escritas “à força”, ficando com um cariz panfletário, sem o maravilhoso e sem a beleza da 
palavra literária, acabando por não agradar às crianças. 
6. Quais são as características dos Contos de Fadas? 
Os Contos de Fadas são contos maravilhosos em que aparecem essas entidades (as fadas); encontram-se, 
sobretudo, nas versões para crianças em suporte escrito (ou audiovisual); na tradição oral o que temos são 
geralmente velhas ou animais, com poderes mágicos. Estes contos têm uma estrutura relativamente fixa e 
mostram personagens que têm de prestar determinadas provas e que as superam graças a terceiros 
(auxiliares mágicos) e são promovidas (socialmente) ou libertadas de uma determinada condição através 
do casamento 
7. Qual o papel da Literatura no processo de construção de género? 
Conhece “A Princesa que Queria Ser Rei”, de Sara Monteiro? Está digitalizado no meu blogue. Não é um 
Conto de Fadas porque não tem fadas e não tem o maravilhoso. Mas tem o percurso, mais ou menos 
semelhante, ao Conto de Fadas, à excepção do maravilhoso. Nessa história, discutem-se questões de 
género. As duas coisas poderiam juntar-se: o maravilhoso e as questões de género. O livro “The  Paper 
Bag Princess”, penso que está traduzido em português, faz isso. 
No conto maravilhoso tradicional para crianças, veicula-se a ideia de que a mulher é o ser passivo, que 
fica em casa e o homem é o ser activo. Na tradição oral, nós temos contos maravilhosos e contos de fadas, 
em que a mulher tem um papel dinâmico. As fadas contemporâneas não têm nada a ver com as fadas de 
tradição oral, que eram representadas por uma velha, cheia de poder e sabedoria. E este aspecto é 
significativo. A nossa cultura, hoje, não valoriza as velhas e, por isso, as fadas têm que ser anorécticas, 
belas e jovens e as “princesas” também. Curiosamente, há textos que não dizem isso, mas a ilustração vai 
reforçar esse estereótipo. 
Na “Literatura para Crianças”, ou seja, nas versões escritas para crianças, os Contos de Fadas veiculam 
uma ideia de menina pacífica. Se analisarmos dois textos de autor, por exemplo, a “Gata Borralheira”, de 
Charles Perrault e a “Gata Borralheira”, dos irmãos Grimm, verificamos que nesta última versão, que está 
mais próxima da tradição oral, a menina diz que quer ir ao baile e a madrasta diz-lhe que pode ir, mas só 
se separar as ervilhas das lentilhas. A menina faz isso e a madrasta dá-lhe mais outra tarefa e mais outra. A 
menina está a fazer pela vida, está a tentar fazer qualquer coisa. Depois, vai ao baile e vê o príncipe. Ela 
escapa-se uma primeira vez; ele vai atrás dela e ela sobe por uma Pereira; escapa-se uma segunda vez e à 
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terceira, o príncipe manda pôr alcatrão nas escadas para ela não escapar. E é, por isso, que ela perde o 
sapato. Esta é a versão dos irmãos Grimm e das histórias tradicionais. 
Na versão de Charles Perrault, a menina quer ir ao baile, mas não diz nada. Pacificamente, penteia as 
irmãs e ajuda-as a vestirem-se e fica, depois, a chorar. Vem a fada, vai ao baile e deixa cair o sapato. O 
príncipe não faz nada pela vida e a princesa também não. É o destino: “estamos entregues nas mãos de 
Deus”. É uma perspectiva muito judaico-cristã, embora não o seja explicitamente. É o ficar à espera que 
aconteça. É muito veiculada a ideia de ”espera pelo príncipe”. Por exemplo, a “Bela Adormecida” é 
acordada por um beijo de um príncipe que não conhece de lado nenhum, mas é o destino. 
8. De uma maneira geral, como considera que as mulheres são representadas nos Contos de 
Fadas? 
De uma maneira geral, há “as princesas”, “as bruxas” e “as madrastas”. Não há “padrastos”, em termos de 
Contos de Fadas para crianças. Existem alguns “padrastos” nos contos de tradição oral, mas não para 
crianças. A selecção que é feita para crianças é muito em função daqueles contos que veiculam um 
determinado estereótipo, que têm um determinado tipo de representação social, que é a que serve ao 
sistema. Nesta escolha, ficam de fora esses contos em que a mulher tem um papel diferente. Todos esses 
contos que não servem o modelo da ideologia vigente, não são escritos. Ou, então, são transformados de 
maneira a servirem, como por exemplo, “A Bela e o Monstro”. Nós temos, na literatura oral, versões em 
que a mulher tem um papel activo e que são versões que seguem o mito de “Eros e Psique”. A Psique tem 
um papel fundamental na transformação do noivo. Ele ajuda na transformação dela mas ela também é 
activa. As versões que nós vemos, de forma corrente, são versões em que a menina é passiva, sacrifica-se 
pelo pai.  Por exemplo, nos contos de Hans Christian Andersen, as meninas sacrificam-se pelos homens e 
a vida deles é maravilhosa. Por exemplo, na história  ”A Sereiazinha”, existem duas mulheres a 
sacrificarem-se.       
9. Acha que estas mensagens têm impacto no olhar das crianças, na percepção do mundo? 
Uma psicóloga americana, Susan Darker-Smith, da Universidade de Derby, defende que os Contos de 
Fada são responsáveis por existirem tantas mulheres vítimas de violência doméstica. Eu tenho tido 
conversas com as minhas alunas sobre isso e, de facto, elas acabam por dizer que estão convencidas que, 
depois do casamento, os homens mudam. Ou seja, estão convencidas de que têm um poder e que as 
mulheres já tiveram um poder que, se calhar, se foi perdendo. No entanto, pensam que têm, ainda, esse 
poder de transformação, de metamorfose. É claro que depois não é isso que acontece. No entanto, estas 
ideias não estão só nos contos, é tudo.   
A história “Paper Bag Princess”  é uma história de uma princesa e de um príncipe que estão destinados a 
casar um com o outro. Nos preparativos do casamento, vem um dragão e come tudo: as vacas, os cavalos 
e pega no príncipe, provavelmente, para a ceia. A princesa estava fora e, quando chega, está tudo 
queimado, tudo destruído. Acaba por estragar as roupas e, como não queria ir nua, arranja um saco de 
papel, veste-se e vai à procura do príncipe, seguindo o rasto de destruição deixado pelo dragão. Chega à 
porta da casa do dragão e ele diz: “Ah! uma princesa! Gosto muito de princesas! Mas agora estou cheio. 
Volte amanhã”. E fecha-lhe a porta. Ela diz: “Não é isso, venho porque me disseram que o senhor 
dragão….” E começa a “dar-lhe graxa”: “Disseram-me que o senhor dragão é capaz de queimar uma 
floresta, é verdade?” Ao mexer no orgulho do dragão, ele fica todo convencido, inspira e queima duas 
florestas. “Ouvi dizer que é capaz de dar a volta ao mundo em 15 segundos.” A princesa vai testando os 
seus poderes, até que o dragão fica estoirado e cai adormecido. Ela vai, então, salvar o príncipe. Quando 
chega lá a cima, o príncipe vira-se para ela e diz-lhe: “Está toda despenteada. Isto não são modos de uma 
princesa. Vá-se arranjar. Vá ao cabeleireiro.” Então, ela diz-lhe: “Tens olhos de príncipe, tens uns caracóis 
lindos, tens uma pele macia de príncipe, mas tu não és um príncipe, és um sapo.” E vai à sua vida. Eu 
conto a história, que leva muito mais tempo e, quando chego a esta altura em que o príncipe diz estas 
coisas, pergunto às crianças o que elas acham que deve acontecer. E há uma miúda que diz: “eu acho que 
a princesa deve pedir desculpa, por ter aparecido assim à frente do príncipe. Acho que deve arranjar-se e 
ir buscar o príncipe”. A miúda era de nacionalidade ucraniana. Ela queria que a princesa casasse com o 
príncipe porque estavam destinados, tinham que casar e ser felizes para sempre. “Mas acham que eles 
podem ser felizes assim?”, perguntava. E ela respondia: “Sim, porque ele é príncipe e ela é princesa, têm 
que ser felizes para sempre.”  
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Nessa turma, várias crianças de etnia cigana e os outros colegas disseram que “não”, mas sobretudo as 
meninas achavam que ela devia arranjar um outro príncipe. Vimos, então, quais seriam as características 
que deveria ter o parceiro ideal, o companheiro, o príncipe. Então, houve umas tantas crianças que 
disseram que deveria ser como o Rúben, que é um menino de etnia cigana, muito bonito, esperto e vivaço. 
Achei muito curioso porque, em muitas turmas, não haveria esta reacção. A professora desta turma tem 
feito um trabalho ao nível da valorização das diferentes culturas. Na altura, quando eu perguntei se eles 
deviam casar, houve um menino que disse: “Professora, depende se ela era bonita ou não.” As restantes 
crianças achavam muito bem porque se é um “príncipe” e uma “princesa”…. Está formatado.  
Depois, questionei que, se calhar, não se amavam; se calhar, até era uma imposição dos pais porque 
antigamente era assim. De repente, lembrei-me que tinha ali crianças de etnia cigana em que isto continua 
a acontecer. Fiquei atrapalhada, pois não queria estar a contrariar a cultura deles. O Rúben foi o primeiro 
a reagir: “eu acho que se deve casar por amor. Acho que os pais não devem ter nada a ver com isso.” E aí 
as raparigas avançaram com a mesma opinião. A sensação que tive foi que se ele não tivesse avançado, 
elas não teriam tido coragem de avançar. A professora, para ver se ele mudava de ideias por que podia 
estar a dizer o que achava que eu queria ouvir, disse: “Achas, Rúben? Eu não, quero conhecer a minha 
nora. Não quero que o meu filho leve lá para casa uma mulher qualquer. Tem que saber fazer as comidas 
que eu faço para o meu filho. Tenho que ter a certeza que vai cuidar dele.”  Mas ele continuava com a 
mesma opinião, dizendo que o seu filho é que tinha que escolher.  
10. Considera que a figura da “princesa” nos propõe um modelo fixo de mulher? Ou há vários 
tipos de “princesas”? 
Hoje em dia, já aparecem outros tipos de “princesas”. Por exemplo, “A Princesa Espertalhona”, de 
Babette Cole, que escreve a gozar com as “princesas” politicamente correctas, é lido, por algumas 
pessoas, como sendo um texto revolucionário. Parece que é uma crítica às “princesas” tradicionais, mas 
como a solução não parece ser nada construtiva, acaba por ser, subliminarmente, uma crítica às novas 
“princesas”, às mulheres emancipadas. Na minha opinião, continua a ser muito conservadora. Acho que 
tem piada para os adultos, mas não é para crianças. No entanto, já aparecem outros tipos de modelos, por 
exemplo, na história “O Gato Cinderelo”.  
11. A inversão dos papéis, na Literatura, é uma boa desconstrução? 
Não. Por exemplo, papéis em que homens, considerados muito machos, são donas de casa. Há uma 
inversão de papéis, mas o padrão é o mesmo, ficam ridicularizados. Ou seja, acaba por ser um reforço dos 
papéis tradicionais.  
Mas, já começam a aparecer “princesas” com perfil diferente do perfil tradicional. Já começam a aparecer 
autores que escrevem de uma maneira diferente, embora sejam poucos e a Escola continuar a veicular os 
antigos.  
Trabalhei com livros, ditos didácticos, que pegam no Conto Maravilhoso, no Conto de Fadas, para a 
aprendizagem das letras e acabam por destruir aquele texto, enquanto texto literário. Por exemplo, no 
conto “O Gato das Botas”, o rei vê o palácio muito bonito e resolve oferecer a mão da princesa aquele 
rapaz. Este conto surge nalguns livros e as crianças têm que, a seguir à leitura do texto, fazer uma sopa de 
letras, por exemplo, encontrar a palavra “gato”. A mensagem da história não é questionada,  não é 
desconstruída, não é reflectida.  Ainda por cima, é dada como uma história moralista que ensina que o 
gato foi amigo, que ensina o valor da amizade. O gato rouba, mata, mente, mas foi amigo. E termina, na 
versão do Charles Perrault, dizendo “que só caça um rato de vez em quando para se distrair”. Se fosse 
para se alimentar, mas para se distrair… é pura crueldade. 
A princesa do novo filme da Walt Disney, “A princesa e o sapo”, é a primeira princesa negra, mas fica 
com um sapo e o enquadramento familiar é muito estereotipado….  
Há uma história que é “O Boi Blimundo”, que eu costumo contar. Costumo dizer que é de Cabo Verde e, 
depois de contar a história, peço às crianças para fazerem um desenho da parte de que mais gostaram. 
Mesmo dizendo que é de Cabo Verde, as crianças fazem, normalmente, “princesas” loiras. Uma vez, levei 
um boneco com traços de afro descendente, que é o Jeremias e digo: “vamos contar a história dos 
antepassados do Jeremias” e, desta forma, já aparecem desenhos com “princesas” negras, apesar de ainda 
aparecerem “princesas” loiras. Portanto, a imagem influencia as crianças. Houve uma miúda ucraniana 
que fez uma “princesa” loira e cabelo liso, nitidamente caucasiana e eu disse: ”Mas a princesa é de Cabo 
Verde?” E ela respondeu: “Mas, há princesas negras?” 



 

 

104 

Os Contos de Fadas que se vendem por aqui e em África, que é mais grave, são contos de “princesas” 
brancas. Eu estive em Cabo Verde, em Santiago, e entrei numa loja que vendia enfeites para festas para 
crianças e a primeira coisa que vi foi a “Cinderela”. Procurei figuras de mulheres africanas e não havia. 
Disse à dona da loja, que era uma senhora cabo-verdiana: “desculpe, mas vou ter que fazer uma crítica. 
Então, onde estão os motivos africanos?” E ela respondeu:”Não se vendem. Tenho 60 anos, tenho que 
pensar no meu futuro e as princesas negras não se vendem. Nem a Pocahontas, que até nem é negra, 
vende”. Eu ainda disse: “Não se vende porque não há oferta e a criança não pode escolher.”  
Sublinhe-se que a senhora tinha 60 anos e se licenciara em Letras, em Lisboa. Para uma mulher cabo-
verdiana, desta geração, ter feito uma licenciatura, supõe-se que vivia num contexto com uma visão mais 
avançada... Mas não é fácil mudar mentalidades... 
12. Considera que estas histórias nos propõem um discurso sobre as relações amorosas? 
Sim, mas eu não diria amorosa. O amor está ausente. Propõem um discurso sobre as relações entre 
homens e mulheres, só entre homens e mulheres porque, nos contos tradicionais, há outro tipo de relação.  
Por exemplo, no “O Principe Feliz”, de Oscar Wilde, “Swallow”, em inglês, é masculino e apaixona-se 
primeiro por “Junco”, que por acaso é feminino, mas depois apaixona-se por um príncipe. Nas traduções 
que tenho visto, só uma é que vi com a tradução “andorinho” e não era uma versão para crianças. Isto 
porque seria uma relação homossexual. A ideia dominante continua a ser o homem e a mulher que se 
casam e que têm muitos filhos. Agora, já não se tem muitos filhos; as famílias começam a ter muitos 
filhos, mas de pais diferentes porque se vão divorciando e casando outra vez. São filhos de pais 
diferentes, o que também não é uma situação retratada pelas histórias. Nesta existem as enteadas, que são 
sempre más e invejosas.  
Já tive uma aluna que me disse que, no princípio, teve dificuldades em relacionar-se com a segunda filha 
do pai porque tinha essa ideia, que eram invejosas, más, etc. e também já tive uma aluna que me disse que 
tinha uma ideia negativa da madrasta, que era dada pelos contos de fadas e que isso influenciou a sua 
relação com a segunda companheira do pai. 
13. É curioso que as histórias não acompanham a realidade neste aspecto, até há um 
desencontro… 
As histórias ficam fixadas na escrita. Estou convencida de que, se as histórias tivessem continuado no 
domínio da oralidade, ter-se-iam adaptado. A Ana Garcia Castelhano, que é uma contadora espanhola, de 
Madrid, conta uma história em que mistura uma série de contos: “A Bela Adormecida”, a “Gata 
Borralheira”. Há uma rapariga que está numa torre e vão passando príncipes que a ouvem cantar. E 
propõem-lhe casar e ser “feliz para sempre”. A princesa responde: “para sempre é muito tempo”. Isto 
entra, naturalmente, na história dela e não deixa de haver magia, de haver fantasia. Até funciona melhor 
porque tem mais a ver com a nossa realidade. 
Noutro dia, estava a conversar, com adultos, sobre esta questão de ser “Feliz para Sempre”. A maior parte 
das crianças, hoje em dia, são filhos de pais divorciados; cinquenta por cento dos casamentos dá em 
divórcio. Há uma senhora que diz que não é casada, vive em união de facto há anos e, quando os filhos 
começaram a ir para a escola, começaram a dizer: “porque é que não casas? Vocês deviam casar!” O 
casamento não é uma realidade tão generalizada quanto querem fazer parecer. Fora das cidades, nas 
aldeias, as pessoas juntavam-se, não iam à igreja casar, porque ficava longíssimo, tinham que ir de burro 
durante horas e saía muito caro. É uma coisa mais urbana e mais recente. Mas, continua a ser o propósito 
de muitos contos.  
Conhece o conto “O Livro do Pedro. Maria, dos 7 aos 8”, de Manuela Bacelar? Não é um Conto de 
Fadas, é um conto realista. É uma história que já tenta dar um outro modelo familiar. Não tem o 
maravilhoso, é uma pena. Podia ter pedido a um grande autor, por exemplo, ao António Torrado, uma 
história  com esta ideia. O António Torrado é um dos meus autores de eleição porque acho que já tem 
interiorizado os novos valores e a nova moralidade. Embora, em alguns contos, os maus ainda sejam 
castigados e os bons recompensados. Talvez, haja ali um pouco de ironia, mas se a criança estiver a ler 
sozinha… 
14. Tem algumas recomendações para esta  investigação? 
Para além de não falar em “Literatura Infantil”, pode dizer “Literatura para a Infância”, mas para mim é 
“Literatura (também) para a Infância”. Mas estou sozinha. Com os novos alunos, já falamos em LTI. 
Muitas editoras, efectiva e vergonhosamente, não têm cuidado nenhum com os textos, saem com erros de 
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sintaxe, com erros de gramática, sem literalidade nenhuma. As próprias ilustrações, muitas vezes, são 
fracas; a impressão é má, muito estereotipada, tem muito pouco de criativo. Como diz Bruno Duborgel, 
este tipo de livros vai criar bons leitores de livros policiais e, agora, de Paulo Coelho e de Margarida 
Rebelo Pinto, que tem um livro que é “O Dragão Azul”. É uma história que pretende ser moderna: uma 
princesa que se casa com um príncipe que lhe é imposto, mas depois vai-se embora. Mas, há um príncipe 
desgraçado que ficou lá em casa. Não me parece que seja a solução, o “príncipe” também tem direito a ser 
feliz. Não precisamos de maltratar o “príncipe”. Se calhar, valia a pena ler, tenho o princípio da história 
no meu blogue.   
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Anexo nº 1 e 

Data: 26/02/2010  

Interlocutor/a Privilegiado/a: Doutora Rosa Madeira  

Área Profissional: Ciências de Educação 

Síntese do Percurso Académico e Profissional: 

• Licenciatura em Ciências da Educacão - Ramo Educacão da Crianca de Psicologia e de Ciência da 
Educação, Universidade do Porto. 
• Parte Curricular do Mestrado em Ciências da Educação; area de especializacão:Educacão e Diversidade 
Cultural. 
• Doutoramento em Ciências da Educacão. Tese intitulada: Sobreviver e Existir - limites e Potencialidades 
da Educacão. Orientadora : Luiza Cortesão. Faculdade de Psicologia e Ciencias da Educacão, 
Universidade do Porto.  
• Professora da Universidade de Aveiro na área das Ciências da Educação. 

1. De que forma é que as crianças são produto e produtoras da sociedade? 
Durante muito tempo, nós acreditámos que as crianças eram uma espécie de matéria-prima, feitas de 
barro que a gente moldava de acordo com os nossos valores e os nossos princípios. Acho que estamos a 
descobrir agora, até pelas potencialidades das novas tecnologias, que as crianças estão no nosso mundo e 
que nos observam. Todos os grupos dominantes pensam que não são observados, nós sempre acreditámos 
que as crianças não nos observavam, que simplesmente seguiam as nossas recomendações.  
Existe uma discrepância enorme entre aquilo que dizemos e aquilo que o mundo é. Há um texto muito 
engraçado de Raúl Iturra: “Tu me ensinas fantasia, eu procuro realidade”. Nós acreditámos que, 
realmente, dávamos uma concepção do mundo e que as crianças se apropriavam dessa versão. E é 
verdade que, em princípio, elas se apropriam, mas reinterpretam, ou seja, não há uma reprodução da 
interpretação dos adultos. Entre nós, foi Raúl Iturra que chamou a atenção para isso, que as crianças 
estrategicamente se apropriam da visão que nós damos do mundo, mas que depois, entre elas, lidam, 
reinterpretam, dão outro sentido a essa realidade. No entanto, há uma inteligência social que faz com que, 
como todos os outros dominados, as crianças respondam de acordo com aquilo que acham que o adulto 
quer que ela responda. 
As crianças são socializadas, recebem a visão do mundo que os adultos lhes dão, num discurso de 
verdade. Mas, depois observam como os adultos funcionam e, ao dialogar com outras crianças, com os 
seus amigos, nas brincadeiras de faz-de-conta, nas casinhas das bonecas, elas acrescentam sentido a isso. 
Portanto, as crianças estão sempre colocando desafios aos adultos e os adultos esforçam-se muito por 
manter a versão do mundo que dão e a pô-las na ordem. Mas, na verdade, as crianças estão 
constantemente a desafiar as interpretações dos adultos porque elas realmente vêem que há fantasia na 
versão dos adultos. Os adultos dizem, por exemplo que “todo o mundo é bom; todo o mundo funciona 
democraticamente; toda a gente quer justiça e o bem comum”, quando o mundo não é só isso: é a luta 
pela sobrevivência, a luta por uma medição de normas de classes, a salvaguarda de protecção de alguns 
grupos de interesse, as desigualdades; há outras coisas. Os adultos dão uma visão fantasista da realidade 
às crianças, mas as crianças querem realidade e querem entender o mundo e, por isso, desafiam os 
adultos, irritam os professores, irritam os pais, confrontam. 
Quando a criança diz: “eu quero isto” e o adulto diz: “não pode ser”, as crianças apercebem-se que os 
adultos têm mais poder e que satisfazem os seus gostos, exercem muito mais o direito à liberdade. E elas 
confrontam: “então, porque é que tens isso e eu não?” E, à medida que se vão democratizando as relações, 
mais noção têm da sua condição de subalternidade. Por isso é que, às vezes, quando se fala da década de 
70, fala-se de uma época em que houve muito a noção de justiça social, em que os adultos foram mais 
flexíveis, deixaram de ser tão autoritários, deixaram de impor uma visão do mundo, de apresentar uma 
visão fechada do mundo e que se criou uma desregularização. Toda a gente diz que houve uma 
desautorização dos próprios adultos, de conquista pela liberdade, não de repor a ordem. 
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2. Qual o papel da fantasia e do fantástico no modo de ver o mundo pelas crianças? 
A minha área não é a Psicologia, mas tive Psicologia no meu curso. Acho que a fantasia ajuda as crianças 
a suportarem experiências dolorosas e é doloroso a condição de subalterno. Toda a gente diz que a 
infância é a melhor fase da nossa vida, mas Freud dizia que se fosse “uma fase tão feliz e tão fantástica, a 
gente não se esquecia tão facilmente”. Toda a gente tem a ideia de que a infância é um período em que a 
pessoa tem muitos vazios de compreensão, não compreende porque não tem muita experiência, está muito 
dependente dos adultos e está muito subalternizado: é a visão, as regras e a vida do adulto. Toda a gente 
deseja crescer depressa, até a minha neta, de 3 anos já quer ser crescida porque crescer significa 
autonomia de pensamento, de acção, mais liberdade.  
A fantasia tem o seu papel, de criar um mundo que dê sentido aquilo que, por um lado, é insustentável 
emocionalmente, que traz sofrimento. Quando as crianças representam o papel de pai ou mãe, estão a 
representar um pouco os seus próprios sentimentos, estão a reinterpretar, a dar sentido aquilo que não 
entendem, às contradições.  Por outro lado, também permite criar mundos entre as crianças, um mundo de 
sentido comum com outras crianças, uma linguagem simbólica, um mundo que é partilhado com os 
outros. Tem uma função psicológica, de equilíbrio interno, de dar sentido, que o mundo pareça razoável e 
bom. E, por outro lado, permite partilhar coisas com os seus pares.  
3. Acha que os Contos de Fadas também têm essa função? 
Acho que sim. Na infância, as pessoas estão a organizar as suas emoções, os seus desejos e os Contos de 
Fadas dão uma visão “arranjadinha”, dizem que se vai encontrar aquela pessoa, que a vai fazer feliz. Têm 
a função de atenuar algum sofrimento pela desordem que há, de regulação das paixões e desejos 
desordenados. Os Contos de Fadas vão dar uma ordem a esse mundo, uma coerência. Vão criar um 
sentido a uma série de emoções que estão a surgir. 
4. Não acha que é um sentido que parte dos/as adultos/as? E que transmitem valores 
dominantes? 
Sim, é certo. Tem a ver com a questão do mundo simbólico, de dar sentido aquilo que não tem sentido. 
Acho que os Contos de Fadas, as histórias infantis foram feitos por adultos, retomando experiências de 
sofrimento, provavelmente, não arrumadas na sua vida. O Bruno Bettelheim fala nisso, de aspectos 
recalcadas, que não conseguiram ser reinterpretadas na vida, que ficam e que são apresentadas como um 
produto cultural e transmitido às crianças. 
5. Esse autor fala muito da função dos contos de fadas resolverem as angústias das crianças… 
Mas, não são feitos com essa intenção porque quem escreve os Contos de Fadas não tem a intenção de 
ajudar as crianças. Em princípio, está a elaborar a sua própria experiência, como um produto cultural. A 
maneira como a sociedade agarra nos contos é que pode ter esse objectivo ou esse efeito. Apaziguam, dão 
uma ordem, uma segurança, tiram o irracional, têm a sua própria força, a nível afectivo. O que os Contos 
de Fada fazem é arrumar. Com personagens e com um enredo põem um fim bonito àquilo que, 
provavelmente não tem, na vida. 
6. Não acha que os Contos de Fadas ditam formas de “ser homem” e de “ser mulher” e que 
podem ser instrumentos que ditam normas de conduta? 
Sim, sem dúvida nenhuma. Fico pensando que não há razão nenhuma para a desigualdade entre homens e 
mulheres, do ponto de vista racional, nem para todas as desigualdades que existem, desigualdades 
históricas que remetem a mulher para o papel privado. A “Mafalda” tem uma anedota que diz: “aos 
homens foi sempre dado um papel na história e às mulheres sempre lhes foi dado um pano” (risos). Isso é 
uma desordem, é uma coisa que, aos olhos de hoje, é um absurdo. Como é que as mulheres podem ter 
sido vistas como o coração e os homens a razão? Como é que isso justificava que as mulheres tivessem 
ficado em casa, obrigadas ao sacrifício, ao amor, reduzidas ao seu tempo, à sua aparência física? E como 
se aceitou isso tudo como se fosse natural? Enquanto as mulheres estão na esfera privada, os homens 
estão no espaço público, as suas ideias são reproduzidas pelos órgãos de comunicação social, pelos órgãos 
de poder. Isso é uma coisa absurda, como é que foi mantida? É uma coisa que trazia sofrimento, 
provavelmente, as mulheres estavam em casa e sentiam-se oprimidas. 
7. Não acha que as histórias perpetuam isso? 
As histórias acomodam isso, dão um sentido às mulheres, preparam as mulheres para isso. Por exemplo, a 
“Bela e o Monstro”. Ela era uma mulher que gostava de ler no espaço público. Lia na rua, na praça e era 
criticada por toda a aldeia. Era considerada uma menina muito esquisita porque lia no espaço público. A 
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certa altura, apareceu o monstro, ele lhe dá uma biblioteca privada e a consumação da felicidade da Bela é 
quando se casa com o monstro, é amada por ele, desaparecendo a biblioteca. Ou seja, o potencial 
intelectual e a curiosidade pelo mundo perdem valor na história, porque encontra o seu destino, que é 
casar, ser amada, é o que sustenta o papel passivo. Não é amar, é ser amada, é esperar que alguém a 
encontre.  
O lugar das mulheres era no espaço privado, tinham que ser procuradas, tinham que ser encontradas, 
salvas. E o destino era esperar como um valor, que é um valor biológico. Todas as sociedades se 
organizam para garantir a reprodução da ordem social e a reprodução de seres humanos. Era uma forma 
de convencer as mulheres de que era muito bom que, numa determinada idade, que, por acaso é a idade 
de fertilidade, encontrassem alguém e que reproduzissem seres humanos. Mas, tudo isso se faz escondido 
dentro da nossa cultura, não é dito desta forma e os Contos de Fadas ajudam muito. Felizmente, agora 
começam a aparecer  histórias “contra contos de fadas”, como a história “Não beijes o sapo”. 
Não são só as mulheres que são prejudicadas por esta lógica, são os homens que, a certa altura, têm que 
superar obstáculos para procurarem as suas “princesas”. Também têm que ser “príncipes” jovens, na idade 
da fertilidade, que têm que ir procurar a bem amada, oferecer a casa, o espaço para fazer o ninho. E os 
Contos de Fadas são um referente cultural para acomodar tudo isso, para ser razoável. São uma imagem 
de felicidade que acaba quando as pessoas têm 25 anos ou 30 anos. 
8. E qual o papel da Literatura e dos brinquedos enquanto agentes socializadores? Também 
transmitem mensagens do mundo adulto? 
Sem dúvida. É impressionante como é que, actualmente, aparecem as coisas das “princesas”, numa altura 
em que há questionamentos sobre o género, sobre a sexualidade, em que há reivindicações de direito à 
orientação sexual, em que começam a conquistar as suas liberdades. Como é que, de repente, vem uma 
onda de brinquedos com as “princesinhas”, cor-de-rosa, com os seus dilemas, que se associam à 
identidade feminina? Como é que a sociedade, no meio das questões que se colocam - as mulheres que 
começam a quebrar barreiras, o problema da baixa natalidade - mobiliza toda a indústria cultural para 
colocar as coisas nos seus termos, para repor a ordem? Os brinquedos também são instrumentos de poder, 
de colocação ideológica, afirmam que existem papéis diferentes e que se aceitam. Mas, o problema das 
“princesas” é perderem o poder, assim que são amadas, é acomodarem-se à ordem existente, que as 
remete para o espaço privado. É bonita a questão da “princesa”, é alguém que é bonito e não há nada de 
errado nisso. As ideias de beleza, de delicadeza são ideias que estão associadas à “princesa”. O errado é 
que esse papel, que é marcado por esses traços de delicadeza, de beleza, de cuidado com os outros, que 
isso seja confinado ao espaço privado, que é governado por um homem, por um patriarca. O que está 
errado é o facto de ser confinada a esse papel passivo, de quem é encontrada e levada para um espaço que 
é governado, não de uma forma educativa, reduzindo as suas possibilidades. Perde a inteligência, o poder, 
a afirmação, a concorrência, a competitividade, capacidade crítica. São coisas que são retiradas às 
“princesas”. Há muitos livros sobre as boas maneiras das “princesas”, sobre o que é politicamente 
correcto. É horrível. 
Ser “princesa” é manter-se linda, em silêncio. É também um instrumento de civilizar o corpo, de uma 
forma muito desigual para homens e para mulheres. Feliz ou infelizmente, os homens estão agora a dar 
atenção ao seu próprio corpo. Até há pouco tempo, o homem tinha que ser bruto, não precisava de ser 
bonito. Agora não. Os homens estão a reivindicar os cremes para o rosto, os perfumes, o ginásio. Os 
homens começam a viver isto como um acto de liberdade. As mulheres já não vivem isto como acto de 
liberdade, vivem isso quase como condição de serem reconhecidas como mulheres, até pelo modelo de 
mulher discreta, elegante, bela. As mulheres estiveram muito prisioneiras. Os homens começam a viver 
esse cuidado, como um privilégio, um direito. Não levado aos extremos, é bom. Mas levado ao extremo, 
dá na opressão em que as mulheres vivem. Vivem na opressão pela beleza. As mulheres estão 
prisioneiras, as mulheres não comem, não aceitam as mudanças do seu corpo com a idade. Os homens 
têm barriguinha, a chamada “barriguinha de bem-estar”, que vem com a idade. As mulheres não aceitam a 
“barriguinha de bem-estar”, como sinal que já não se privam de algumas coisas. Se a evolução das ideias 
for boa, talvez se encontre o limite certo. A beleza como alguma coisa boa para cada pessoa e o auto-
cuidado. 
9.   Acha que o arquétipo da “princesa” apresenta uma forma opressiva de ser bela? 
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Sim, sem dúvida. O mito da “princesa” diz que as histórias das mulheres acabam aos 25 anos. Depois, 
elas têm bebés, o corpo passa por transformações e envelhecem. Há poucos livros com rainhas e quando 
existem são sempre magras e más, viram bruxas, perseguem as mais novas, têm inveja da beleza e da 
juventude. 
É engraçado como é que os homens também são presos pelo mito da “princesa”, porque nos estudos sobre 
o divórcio, os homens casam-se logo e com mulheres mais novas. Provavelmente, eles também são 
prisioneiros disso. São socializados de forma a procurarem “princesas”, que são mulheres até 30 anos. É 
um engodo. 
Mas, tem o outro lado, o lado estético, o lado expressivo, dos sentimentos. Lembro-me da minha neta, 
com cerca de 3 anos, me dizer: “Já não quero ser princesa!” E eu perguntei: “Porquê?” e ela disse: “Por 
causa das bruxas”. As bruxas são, normalmente, mulheres mais maduras, que disputam com as 
“princesas” o direito à beleza e de serem amadas. Transportando isto para a sociedade: o que é que 
acontece com as mulheres que passam de determinada idade? Passam a ser vistas como bruxas, às vezes 
até nas próprias relações entre mães e filhas. Há uma ideia, que é muito criada pela história da “princesa”, 
em que a rainha é alguém muito poderoso, que ameaça as “princesas”, que são vistas como um perigo.  
Os reis são diferentes, normalmente mais generosos, as rainhas normalmente mais controladoras. Ideias 
que resultam do facto de as mulheres ficarem presas em casa, no espaço privado. Quando saem do 
período de cuidarem dos filhos, da generosidade e do sacrifício pelos filhos e começam a ganhar o seu 
direito à razão, são tidas como ameaças à estabilidade das “princesas”, que têm que viver muito 
acomodadas ao seu “príncipe”.  
Eu acabo por chamar “princesa” às minhas netas e à minha filha porque têm um lugar muito central na 
minha vida e isso é uma coisa bonita das “princesas”, alguém que tem um lugar especial. É bom, desde 
que seja salvaguardado tudo o resto. 
10. Como é que as crianças constroem as suas feminilidades e masculinidades? 
As crianças estão a ser confrontadas com a fantasia. A fantasia de que os homens é que estão no espaço 
público e que as mulheres são as boazinhas, estão em casa a cuidar das crianças. O mundo já não é assim. 
Como as crianças são inteligentes e observam, claro que constatam que não é assim. Nas suas 
brincadeiras, elas já desejam outro tipo de desempenho.  
Eu argui uma tese no Porto, em que, por exemplo, se referia como é que, na casinha das bonecas, se 
construíam os papéis das meninas e dos meninos. As meninas disputavam as saias, a saia mais rodada, os 
adereços. O que se constatava é que os meninos já entravam na casinha das bonecas, na casa de banho, a 
porem perfume e creme. Quem fez a tese, fala da reprodução das relações de género, mas, quando 
observou, viu que, apesar de serem sustentadas as versões dos adultos no desempenho dos papéis, os 
meninos já gostavam de estar com os seus bebés e que tinham cuidados com o rosto. Há uma cena em que 
um menino está a dizer ao outro: “o meu pai fica imenso tempo na casa de banho, de manhã. Fica uma 
hora, a minha mãe até diz que ele parece uma noiva”. Os meninos a discutirem isso na casinha das 
bonecas. O mundo real já é diferente e, à medida que houver mais pessoas a viverem sozinhas por opção, 
e que criem relações amorosas sem reproduzirem o “castelo”, é mais nítido, para as crianças, que há 
opção e que as coisas não são tão rígidas. E isso já se vive no espaço das brincadeiras. 
Umas alunas, que fizeram estudos etnográficos e perguntaram, por entrevista, aos meninos, o que fazia o 
pai e a mãe. As crianças disseram que a mãe cozinhava, reproduziram a versão como o mundo é contado 
pelos adultos, do ponto de vista oficial. Mas depois, pediram às mesmas crianças que fizessem um 
desenho da mãe e do pai, em casa. E o pai estava na cozinha e a mãe estava na sala a trabalhar com o 
computador. Aquilo que as crianças vêem já não corresponde ao modelo tradicional. 
Acredito que, neste contexto, os produtos culturais e de fantasia (e não estou a falar dos contos 
tradicionais) já apresentam as mulheres como poderosas, já correspondem mais à visão do que as crianças 
vêem, das mulheres a exercerem poder. Notam-se já diferenças. As crianças são inteligentes e observam e 
portanto, interpretam e reinterpretam. No entanto, os adultos são muito poderosos.  
Pierre Bourdieu fala que a socialização primária, a aprendizagem dos papéis é pré-consciente. O que a 
criança quer é o amor dos adultos e, por isso, aceita a versão dos adultos, incorporando-na sem crítica. O 
que eu acho que a socialização secundária faz, estas novas histórias, por exemplo, é reportarem à tomada 
de consciência, dizerem que o mundo não é como se diz que é, como os adultos dizem que é. Pierre 
Bourdieu refere-se ao habitus como aquilo que é incorporado a nível pré-consciente. A geração que 
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transmite à geração que a recebe, por razões amorosas, por necessidade afectiva. Depois, para que o 
habitus seja preservado, há uma correspondência entre o habitus e o habitat, o contexto. Neste momento, 
o contexto é muito contrastante como habitus e os Contos de Fadas talvez façam um papel de mediação, 
de afirmação. Há um contraste realmente: as mulheres trabalham, vão à luta de manhã, são heroínas, 
ganham dinheiro, não são passivas. Com a guerra, as mulheres tiveram que ir para as fábricas, tiveram 
que ir para o espaço público. A cultura patriarcal, que está no habitus das mulheres, já não está no habitat. 
E essa descontinuidade entre uma coisa e outra, cria sofrimento, cria contradição e cria alguma margem 
para a mudança, mas também alguma resistência à mudança.  
As crianças usam aquilo que observam, incorporam nas suas brincadeiras, nos seus diálogos umas com as 
outras e depois, provavelmente podem fazer alguma mudança. Mas, as mudanças sociais são muito lentas. 
Segundo estudos sobre a socialização, há mais proximidade entre o pensamento das avós e das netas do 
que entre mães e filhas. Aquilo que condiciona o nosso pensamento é mais o pensamento das avós do que 
o das  mães. As mães estão mais subordinadas às regras da reprodução. Antes, por exemplo, via-se as 
habilitações dos pais para ver qual o capital social e cultural das crianças e, a certa altura, começou-se a ir 
às mães. É importante ver o capital cultural e social das mães e das avós. Há outro tipo de ligação. As 
relações com as mães são, segundo algumas perspectivas, mais conflituais e com as avós são mais 
pacíficas, mais tranquilas. As avós são menos fundamentalistas, têm mais resposta. As mães estão a fazer 
um esforço de reprodução, têm pouco tempo. Eu converso mais com as minhas netas do que conversava 
com a minha filha. Eu gostava de conversar mais com a minha avó do que com a minha mãe. Lembro-me 
de a minha mãe fazer um esforço para manter a vida, para dar coerência àquilo que não tinha razão. Havia 
muitas coisas que dizia, reclamava, mas, na prática, reproduzia. 
Por exemplo, nasce um bebé. E quando as pessoas pegam nos meninos, dizem: “olha, como ele é forte!” e 
quando pegam nas meninas, dizem: “olha, como é delicada”. O tom da voz incorpora-se na memória do 
corpo, nos nossos sentidos e nós dependemos de ser amados para sobreviver. Há um património que tem 
uma base biológica, que garante a nossa sobrevivência. Por exemplo, os bebés têm testas grandes, cabeças 
maiores, criam sentimentos de ternura. Um bebé que nasce com a cabeça pequenina tem mais 
possibilidades de ser maltratada porque não levanta a predisposição de ternura, de descentração, de 
sentimento de protecção. Existem dimensões biológicas que fazem com que as hormonas, toda a nossa 
predisposição biológica seja de protecção. Se não tivéssemos esta pré-disposição, podíamos não 
sobreviver, não nos alimentavam, não nos agasalhavam, nós morreríamos. Aquilo que nós pensamos que 
é só afecto simbólico, só psicológico, tem também essa dimensão de necessidade de sobrevivência. Os 
outros bichos nascem programados, por exemplo, uma ave, um peru, quando nasce tem que dar um 
determinado sinal para que a mãe o reconheça e cuide dele. Os patos, assim que saem do ovo, se virem 
uma pessoa em movimento, vão atrás. Precisam de um sinal que é o movimento. Os seres humanos não 
estão programados, estão muito vulneráveis e por isso é que a cultura é muito importante. Por exemplo, 
nas sociedades matriarcais, os homens cuidam das crianças, podem ser eles a prestarem os cuidados. 
Existe uma parte que é biológica, mas existe uma parte que é cultural. Somos seres vulneráveis e 
dependentes, precisamos daquilo que, culturalmente, se chama “amor”, mas que tem a ver com essa 
disponibilidade de salvaguardar, de salvar a vida.   
A maneira como se vestem as meninas, a maneira como se coloca no colo, aquilo que se diz. O bebé sabe 
quando está a agradar mais ou a agradar menos. Há um saber quase tácito do quanto é que eu sou aceite, 
acolhido e o bebé vai respondendo a esses sinais. A incorporação tem a ver com isso. Não tem só a ver 
com símbolos, tem a ver com o próprio corpo. O tom de voz, da sensação de conforto, de tranquilização, 
de apaziguamento. Vai-se incorporando. E depois entra a cultura, quando os bebés começam a fazer birras 
e as birras das meninas e dos meninos são resolvidas de maneira diferente. E mesmo ao nível do pré-
consciente, a posição das mulheres e dos homens vão sendo apreendidas e interiorizadas como pré-
disposições.  
11. Considera que este arquétipo pode influenciar as expectativas amorosas das crianças? 
De que maneira. Se a socialização primária é feita tendo como base a necessidade de amor, ao nível pré-
consciente, estes Contos de Fadas oferecem um alívio em relação a um sofrimento de desejar o 
indesejável. Se dúvida que condiciona muito. Era muito importante que as histórias sobre “princesas” 
fossem enriquecidas e que começassem a aparecer histórias sobre “príncipes”, que também esperam pelo 
amor, que precisam de ser procurados e salvos porque a humanidade não cresce só para um lado, ou seja, 
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a mudança social passa pelos dois lados. Acho que se vai evoluir muito, quando os homens também 
reclamarem os seus direitos: ao afecto, ao cuidado, ao espaço privado.  
Era muito bom que a cultura produzisse modelos diferentes. Não substituindo o papel da socialização 
primária porque é pré-consciente, o habitus é muito difícil de mudar. Mas, pode haver disposições que 
signifiquem, de geração para geração, a mudança.  
As histórias, como são contadas, têm a função de apaziguamento, de diminuição de sofrimento por parte 
das crianças. No entanto, o facto de o contexto ser muito diferente, os contos também criam uma sensação 
de absurdo. É preciso haver respostas culturais comprometidas com essa mudança.  
12. Considera que existem relações amorosas, especificamente infantis? 
Sim, agora já há estudos sobre isso. Os adultos brincavam sempre com os namoros entre as crianças, 
como se fossem miniaturas deles. Achavam muito engraçado que as crianças dissessem que gostavam de 
“A” ou de “B”. Não as levavam a sério. 
Os mundos das meninas e dos meninos sempre foram muito separados pela escola, pelas normas de 
civilidade e a Psicologia legitimou muito esta separação, mostrando como é “natural” uma coisa que tem 
uma dimensão cultural. Existe uma componente biológica, uma componente inconsciente, mas existe 
também uma componente social. Mas, os educadores, a Psicologia naturalizaram essa separação e, no 
senso comum, foi veiculada pelos filmes, pelas novelas, pela formação dos professores. É como se 
estivesse naturalizada e se tivesse eliminado toda a diferença. Lembro-me, por exemplo, num jardim-de-
infância em que eu trabalhei, o pânico que existia se um menino quisesse vestir-se de menina. Foi 
encaminhado para o psicólogo para ser “posto nos eixos”. A normalidade era muito controlada. À medida 
que outros saberes, como a Antropologia, a Sociologia foram estudando a realidade, as perspectivas 
tenderam a mudar. 
Há relações amorosas especificamente infantis mas, tornam-se invisíveis por causa das ideias que os 
adultos têm sobre essas relações, pelo conhecimento que há, que é muito produzido por adultos, a partir 
da pré-interpretação dos adultos. Mas, agora já há estudos sobre as crianças e isso vai alterar muito. Os 
trabalhos que existiam sobre a creche falavam sempre desta experiência como uma experiência de 
angústia, da criança estar separada da mãe. Actualmente, já se sabe que as crianças pequeninas têm 
capacidade de se vincularem a várias pessoas, de aprofundarem laços com mais do que uma pessoa.  
13. Acha que os padrões culturais de género interferem nas escolhas amorosas das crianças? 
E como! Nomeadamente, através dos Contos de Fadas, através do vestuário, da aparência. À medida que 
os homens começaram a reclamar algumas coisas que têm sido reivindicadas pelas mulheres, essas 
barreiras e esse processo vai mudar. Barreiras, tais como determinados pensamentos: que é feio um 
homem chorar,   querer ser bonito, estar à espera para ser amado, ser passivo numa relação, deseja estar 
no espaço privado... Tudo isso já está acontecendo com os homens. 
Um dos meus filhos, que faz investigação, passa mais tempo em casa do que a namorada. Ele pode ficar 
em casa e é ele que cozinha. Os filhos dele, inevitavelmente, vão aprender uma imagem bem humanizada, 
como algumas crianças já reproduziram nos seus desenhos. O direito ao espaço do cuidado, da 
efectividade. Mas, ainda são modelos de excepção. Num discurso entre amigos, dizer:”sou eu que 
cozinho lá em casa”, ou “sou eu que fico em casa”, é algo que não tem muita aceitação pelos outros, 
prende-se mais à vida quotidiana. E a cultura, os produtos culturais têm um papel extraordinário na 
produção de  histórias, narrativas que suportam outros e novos modelos. E os brinquedos também. 
14. Que conselhos gostaria de dar para esta investigação? 
Todo o conhecimento deve estar comprometido com a mudança. Acho que muito da cumplicidade da 
ciência com a ordem social, que é mais uma desordem social - desigual para homens e mulheres, brancos 
e negros, crianças e adultos - foi porque a ciência, durante muitos anos, limitou-se a analisar o que existia 
sem criticar. O mundo já não é um “Conto de Fadas” e as crianças são observadoras e inteligentes. Se nós 
criássemos círculos de conversas entre as crianças, provavelmente estávamos acelerando a mudança 
social, em vez de estarmos à espera que a nossa geração mude algo que está incorporado no habitus e que 
é muito difícil mudar. Investir nas próprias crianças, solidariamente com elas, não de uma forma 
dominante, nós poderíamos acelerar a mudança. Espero que chegue aí.  
É importante perspectivar as crianças como produtores culturais, que reinterpretam o mundo pela sua 
observação, uma observação muito mais despida de preconceitos do que a dos adultos. Haver uma 
solidariedade para acelerar o processo de mudança social, no sentido de mais igualdade, de mais direito à 
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felicidade, de mais realização do que somos: podermos ser “rainhas”, “princesas”, “reis”, “príncipes”. 
Cada um de nós é isso tudo, não é só uma coisa. O contributo que a ciência deve dar é ter uma função 
crítica, porque muita gente diz: “há é assim, até há um estudo que diz”, parece que fica tudo natural, como 
se a última palavra fosse da ciência. O dever da ciência deve ser problematizar, pôr questões inteligentes. 
15. E conselhos para a investigação com crianças? 
As crianças, enquanto grupo dominado e oprimido, sob pressão natural dos adultos, tendem a dar 
respostas que os adultos querem. Aconselho- a a criar condições, na sua pesquisa, para que isso não 
aconteça, mostrando-se como sendo uma pessoa curiosa, que está perante contradições. Está perante as 
histórias da Branca de Neve, mas também das Winks. Crie condições para que as pessoas usem a sua 
inteligência, que o conhecimento que lhe dão, acabe por ser um conhecimento útil. Crie boas condições 
de conversa com as crianças, de escuta, manifestando uma preocupação genuína com o que elas 
observam, interpretam, mais do que as suas próprias questões de pesquisa. E, depois, volte às suas 
questões de pesquisa. 
16. Ser amada está no mito da princesa? 
O amor, neste mito, não é uma coisa que se desenvolva, que se invista e que seja recíproca. É, antes, ser 
escolhida, ser procurada, ser encontrada, ser especial, ser bonita. 
17. É difícil destruir isto, uma vez que o ser humano tem necessidade de amor… 
É mais a ideia de dependência do que de interdependência. As relações que nós queremos que haja são de 
interdependência. As pessoas andam à procura, já encontram e constroem em conjunto. Anthony 
Guiddens fala no conceito de “amor confluente”. Este tipo de amor não está na “princesa”. Os pais só são 
bons pais enquanto cumprem o seu dever de protecção das crianças, mas o amor parental não é coisa 
natural, é uma questão de responsabilidade social. A sociedade, as versões dos adultos, vão ser mais 
verdadeiras. Acho que se vão abrir mais. 
O que está errado nas “princesas” é que o amor retratado não é uma coisa de interdependência ou de 
confluência, é dependência. E é uma questão social também porque não há “princesas” pobres. São 
inicialmente, mas vão ser salvas com o casamento, pois o homem é que tem o dinheiro, o poder, o 
prestígio, a segurança. A mulher é herdeira do dinheiro, da segurança e do prestígio, de responsabilidade, 
da dignidade. Passa a ter o estatuto do homem. 
18. É difícil não querer ser princesa… 
Apesar da sua função, é ser mulher e mãe. Depois acaba a princesa. Não há princesas com 50 anos, nem 
com 40, nem com 30… 
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Anexo nº 2 

- Kit de Investigação - 
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Anexo nº 2 a 

- Carta aos pais - 

 

Caras mães e caros pais, 

 

Lisboa, 29 de Junho de 2010 

 

O meu nome é Rita Mira e encontro-me, neste momento, a desenvolver a investigação para a tese de 

mestrado em Estudos sobre as Mulheres. As Mulheres na Sociedade e na Cultura, na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a orientação do Prof. Dr. Manuel 

Lisboa. 

Esta investigação, subordinada ao tema “O arquétipo da princesa na construção social da feminilidade”, 

pretende contribuir para a compreensão mais aprofundada sobre a figura da princesa nas vidas e no 

imaginário das crianças, verificando a perpetuação das suas mensagens e significados nas suas 

trajectórias de vida, até à fase adulta. 

Aqui, a figura da princesa não está necessariamente associada a um lugar social dentro do regime 

monárquico, mas sim às figurações imaginárias oriundas desta titulação, presentes nas histórias e 

noutros artefactos para a infância (brinquedos, jogos, fantasia de carnaval). 

Enquanto investigação com crianças, tem como pressuposto de partida essencial perspectivar a criança 

como capaz de definir, interpretar e atribuir significados às suas vivências, reinterpretando e dando 

sentido às mensagens transmitidas pelo mundo adulto. 

Para atingir o objectivo planeado, este trabalho pretende realizar entrevistas a crianças, a partir dos 6 

anos, às suas mães e avós maternas, procurando encontros e/ou desencontros inter-geracionais, em 

relação às mensagens que a figura da princesa transporta, enquanto modelo ideal de feminilidade. 

Desta forma e, por se tratar de investigação com crianças, este estudo exige o consentimento informado 

dos pais e também das próprias crianças (em anexo, segue também uma carta dirigida às crianças), uma 

vez que nenhuma criança participará contra a sua vontade expressa. 

Como preocupações éticas de investigação, temos a garantia do anonimato das crianças e familiares, 

através da ocultação dos seus nomes verdadeiros e o consentimento expresso e informado das crianças e 

dos pais para a participação no estudo, através do preenchimento da autorização, que segue em anexo. 

Neste sentido, venho solicitar a participação da vossa filha, respectiva mãe e avó materna neste estudo, 

contribuindo de forma valiosa para o aumento de conhecimento sobre este tema. 

No final da investigação, terei muito prazer em devolver os resultados obtidos ao longo do estudo. 

Na expectativa que compreenderão a importância desta investigação, podendo contar com a vossa 

imprescindível participação, disponibilizo-me para esclarecer qualquer questão, quer por contacto 

telefónico, quer por e-mail (mira.rita@gmail.com). 

Agradeço, desde já, a vossa atenção, apresentando saudações amigas. 

___________________________ 
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Anexo nº 2 b 

- Carta às crianças - 

 
Olá! 

O meu nome é Rita e estou a fazer um trabalho sobre princesas, aquelas que aparecem nos 

livros, nas histórias, nos brinquedos e nas fantasias de Carnaval. 

Gostaria de ouvir a tua opinião, que é muito importante, sobre este assunto, convidando-te a 

participar neste estudo. 

Se tiveres alguma dúvida, antes de participares neste estudo, podes fazer todas as perguntas e 

tirar todas as dúvidas. 

Espero que aceites este convite, pois vai ser muito divertido. 

☺ 

Um forte abraço. 

_____________________________ 

 

P.S.:  Se aceitares participar e ajudar-me neste trabalho, no dia em que marcarmos a nossa 

conversa, traz contigo: 

-  uma imagem de uma princesa de que gostes; 

- um livro sobre princesas; 

-  e um objecto, à tua escolha, que esteja ligado ao mundo das princesas. 
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Anexo nº 2 c 

- Declaração consentimento pais e crianças - 

 

 
Consentimento Informado 

 
Eu, _______________________________ mãe/pai de _________________________ 
_______________________, declaro que autorizo a(s) minha(s) filha(s) a participar na 
investigação de mestrado intitulada “O arquétipo da princesa na construção da 
feminilidade”, realizada por Rita Mira, sob orientação do Professor Doutor Manuel 
Lisboa. 
 
Mais declaro ter sido informada/o dos pressupostos metodológicos e dos objectivos da 
investigação e das preocupações éticas que envolvem a pesquisa, nomeadamente sobre a 
protecção dos dados pessoais das crianças entrevistadas. 
 
Lisboa, ___ de_____ de 2010 
 
 

Assinatura 
 

_______________ 
 
 

 
Eu, ____________________(nome) declaro que aceito participar no estudo sobre 
princesas, realizado por Rita Mira. 
 
Fui informada sobre os objectivos do estudo e explicaram-me que vai ser protegida a 
minha identidade. 
 

Assinatura 
 

_______________ 
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Anexo nº 2 d 

- Material de Apoio - 
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Anexo nº 2 e 

− Certificado de Participação – 
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Certificado 
Certifica-se que _________________________ participou no estudo “O 

arquétipo da princesa na construção social da feminilidade”, tendo 

contribuído para um maior conhecimento sobre perspectivas e 

significados acerca das princesas. 

 

 

 

 

Lisboa, 30 de Setembro de 2010 

                                                                                  A investigadora 

_______________________ 
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Principais Contributos: 

- As princesas são parecidas com as fadas porque ambas são bonitas, mas as fadas são 

mágicas e têm asas; 

- As princesas são quase perfeitas: são elegantes, bonitas, carinhosas, queridas, delicadas, 

amorosas, entre outras características. No entanto, as princesas são humanas, não sendo 

completamente perfeitas; 

- As princesas das histórias são parecidas com as da vida real; 

- Ser princesa não é uma profissão e não é fácil ser princesa: tem que governar e não tem 

liberdade para fazer muitas coisas; 

- As princesas são mais bonitas do que os príncipes; 

- As princesas são bonitas, mas não são vaidosas; 

- As princesas podem ter diferentes características físicas e pertencerem a diferentes 

culturas e etnias. 
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Anexo nº 3 

− Guião Entrevistas semi-estruturadas a crianças - 
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Guião de entrevista 

Crianças (dos 6 aos 10) 

1. Gostaria que fizesses um desenho de uma princesa. 

2. O que é ser uma princesa? Qual o seu aspecto? Qual a sua maneira de ser? O que é 
preciso para ser uma princesa? Porquê? 

3. Gostas de princesas? Como se chamam as princesas de que gostas/de que não gostas? 

4. E tu gostavas de ser uma princesa? Porquê? Conheces meninas que gostam de 
princesas? E meninos? 

5. E por que achas que elas gostam/eles não gostam? 

6. Há algum livro de princesas de que gostas? Por que gostas dele? E brinquedos com 
princesas, jogos de computador? 

7. Há princesas só nas histórias ou também na vida real? São diferentes ou parecidas? 

8.  Em relação à imagem que trouxeste, é uma princesa? Como é que ela é? 

9. Que objecto trouxeste que pertence ao mundo das princesas? Por que escolheste este 
objecto? 

10. Já te mascaraste de princesa no Carnaval? Por que escolheste esta fantasia? 

11. Agora, vamos fazer um desenho de um príncipe. 

12. O que é um príncipe? O que é preciso para ser um príncipe? 

13. Gostas de príncipes? Como é que eles são? Qual é a sua maneira de ser? 

14. Há príncipes na vida real? São parecidos com os das histórias? 

15. Destas imagens, escolhe uma imagem de uma princesa e de um príncipe. Porque é que 
escolheste estas? 

16. As histórias de princesas e de príncipes são histórias de amor ou de amizade? 

17. Qual a diferença? 

18. E as histórias de amor dos livros são parecidas com as da vida real? 

19. Há histórias de princesas e príncipes na tua escola? 

20. E existem namorados na tua escola? 

21. O que é namorar? Como sabes que namoram? 

22. Quem pediu em namoro? O que fazem? 

23. O que faz uma menina gostar de alguém para namorar?  

24. O que é importante na relação de namoro? 
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Anexo nº 4 

− As Histórias das Crianças - 
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Anexo nº 4 a 

Informações Gerais 

Data(s) de realização: 12 e 13 de Maio de 2010 

Duração: 2h  

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: As crianças participaram de forma entusiasmada e 
colaborante. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não se registou 
nenhum constrangimento. 

Entrevista Codificação 

 
Rita:  Gostaria que fizessem um desenho de uma princesa, pode ser? 
Todas: Sim! 
 
Rita:  Pedia-vos para me explicar o vosso desenho. 
Emma: o meu desenho é uma princesa porque, para já, tem este vestido azul, e eu 
como usei um vestido azul neste carnaval e o meu nome, em grego, é princesa. E 
depois, eu quero que seja princesa. Depois é também porque ela tem um vestido 
bonito e, como as princesas fazem um bom trabalho e recebem muito dinheiro e, por 
isso, têm vestidos bonitos e então ela também ia para uma festa importante, ia 
conhecer-te. E é ruiva porque todas as princesas da Disney, não há nenhuma que 
tenha o cabelo laranja, a Ariel tem o cabelo vermelho, mas não há nenhuma ruiva. E 
depois todas as pessoas dizem que as princesas usam coroas, mas não elas usam 
tiaras. A tiara da minha princesa é amarela com uns pons pons pretos. E é muito 
bonita, 
 
Rita:  E o que é preciso para ser princesa? 
Emma: Ser simpática, querida e amorosa para os seus súbditos. 
Rita:  E tu, Francisca? 
Francisca: É princesa porque a elegeram princesa. Porque é muito simpática, ajuda 
os seus súbditos e as princesas não deviam ser escolhidas pela cor da sua pele. Só 
porque tem a pele cor-de-chocolate não é por isso que não pode ser princesa. É 
preciso ser simpática, querida e ajuda muitas as pessoas e ser eleita, que é muito 
importante. 
Emma: É preciso também a princesa querer porque se a pessoa não quiser, eu acho 
que não fica assim tão divertido ser princesa. 
 
Rita:  Através do vosso desenho, podemos dizer que ser princesa é… 
Francisca: Ser princesa é ser simpática para todos. 
Emma (lê tudo o que escreveu): “Ser princesa é ser conhecida por fazer coisas 
importantes ou por parentes terem feito; simpática, querida, esperta, amorosa para os 
seus súbditos; saber ouvir a opinião dos outros sem criticar; saber governar 
justamente; saber cuidar das pessoas; ajudar seres humanos que necessitam de ajuda; 
usar uma coroa ou uma tiara”. 
Rita: E o que é preciso para se tornar princesa? 
Francisca: toda a gente concordar que ela seja princesa, para não haver conflitos. 
Ser eleita. Dizerem que ela é uma princesa. 
Cristina:  É ser elegante. 
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Rita: É diferente de ser bonita? 
Emma: uma pessoa pode ser bonita e não estar elegante. 
Rita:  Os desenhos das vossas princesas são iguais ou são diferentes? 
Francisca: São diferentes. 
Emma: São diferentes, mas todas têm vestidos compridos. 
Cristina:  São todas bonitas. 
Rita:  Não usam calças as princesas? 
Emma: Sim, mas não nas ocasiões especiais e a minha vai para uma ocasião 
especial, vai conhecer-te. 
Francisca: Pois, a minha também. 
Rita:  A tua, Emma, tem estrelinhas, é um vestido para uma festa? 
Emma: (risos) Sim, é parecido com o meu vestido deste ano para o carnaval. Posso 
fazer uma pergunta? Vais fazer isto que fizeste connosco com a nossa mãe e avó? 
Rita:  Vou fazer também uma entrevista e vai ser parecida, mas com outras 
perguntas. 
 
Rita:  Gostavam de ser princesas? Porquê? 
Todas: Sim! 
Cristina:  Porque as pessoas elogiavam-me muito, era muito importante, era mais 
elegante do que de costume. 
Emma: Eu gostava de ser princesa, mas com algumas condições porque, por 
exemplo, se tivesse a minha família, os mesmos amigos e se fosse livre, se pudesse 
passear no campo, por exemplo. Fazer coisas que às vezes as princesas não podem 
fazer. 
 
Rita:  O que é que tem de bom: ser princesa? 
Emma: Para já porque recebe muito dinheiro e com esse dinheiro podemos 
aproveitar muitas coisas, fazer muitas viagens e depois porque é uma pessoa que tem 
dinheiro para ajudar as outras pessoas. Acho que isso é importante. 
Rita:  E tu, Francisca, porque gostavas de ser princesa? 
Francisca: Não sei. 
 
Rita:  As outras meninas gostam de princesas? 
Emma: Algumas. Depende das princesas e das meninas. 
Rita: E os meninos? 
Emma: Normalmente, não gostam. Mas eu conheço um menino que vi a ler um livro 
que tinha princesas. Os meninos gostam de livros que não são só de princesas, têm 
outras coisas. Não têm só aquelas histórias da princesa que foi ao baile, tem outras 
coisas, inclui dragões e princesas. Ele gosta. Eu acho que os livros deviam ter mais 
coisas, com princesas e não só porque os livros só de princesas, como aquele que a 
Cristina mostrou, da Poppy, os meninos não gostam. Deviam falar de princesas e de 
outras coisas, não só da vida das princesas, mas também outras coisas. 
 
Rita:  Porque é que os meninos não gostam? 
Francisca: Eles não gostam de ler à frente dos outros colegas porque têm medo que 
gozem com ele, dizem que são coisas de meninas. 
Emma: É que normalmente as meninas não têm vergonha de ler, por exemplo, o 
Harry Potter e dizem que é um livro de meninos. E os meninos têm vergonha de ler 
livros que dizem ser para meninas. Eu ainda vi aquele livro que não só de princesas, 
tinha princesa na história. Agora um menino a ler história a dizer “A princesa bla, 
bla, bla”, não. 
 
Rita:  Porque é que acham que isto acontece? 
Emma: Porque as meninas são mais corajosas que os meninos. 
Francisca: Por hábito. Às vezes, admito que é verdade o que a Emma disse. Por 
exemplo, lá na escola, quando o Diogo provoca a Bruna, a Bruna vai ter com ele e 
dá-lhe um pontapé e ele grita: “não, não me batas, não” (com gestos teatrais, de 
drama, com a mão na cabeça). Faz um drama, é logo um filme. 
Emma: A Bruna, às vezes, faz assim (abre os olhos e cresce o peito) e ele diz logo: 
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Não me batas! 
  
Rita: Trouxeram imagens de princesas de que gostam? 
Francisca: (mostra o livro: “Princesas esquecidas ou desconhecidas”) As minhas são 
as princesas Ding e Dong. Depois outras duas que me chamaram a atenção foram 
Ana Alfabeta que diz assim (lê o livro): “A prinsseza Ana Al fabeta é muitu bunita 
mas tem um grabe prublema: dá errus a cada palabra que iscreve” (risos). Achei 
piada. E depois há mais uma que é a Fássolá. Chamou-me mais a atenção porque a 
própria princesa é o violoncelo da orquestra real e depois, na imagem, fica muito 
cómica porque ela está sentada (levanta-se e exemplifica com um sorriso), com as 
pernas mais ou menos assim e depois a forma parece mesmo o violoncelo e depois 
puxa 4 cabelos e toca (risos). E achei muito cómico. 
Houve outra que me chamou a atenção, mas que não gostei muito, que é a princesa 
Amnésia, que é esta (mostra o livro). 
Rita: Escolheste pela piada? 
Francisca: Sim, achei piada, mas não foi bem… 
Rita: Se tivesses que escolher a ou as princesas tuas preferidas, quais escolherias? 
Francisca: Ficava muito indecisa entre a Ana Alfabeta e as Ding e Dong. Não posso 
escolher nenhuma delas porque estão coladas e não sei qual delas é qual.   
Rita:  O que é que gostaste mais dessas princesas? O vestido, a história, o país? 
Francisca: Foi: achei engraçado a Ana Alfabeta, que se juntássemos o nome todo, 
que era: Ana, espaço; Al, espaço e Beta, ficava analfabeta, ou seja, não sabe ler e 
escrever e ela, em cada palavra que escreve, dá muitos e para quem não sabe ler 
ainda, se torna mais difícil de ler o que ela escreve porque, como está cheio de erros, 
era como se estivesse a aprender a escrever cheio de erros (risos). 
 
Rita: E tu, Emma, qual foi a princesa que escolheste? 
Emma: O livro que escolhi, que se chama “Não beijes o sapo”, das princesas 
modernas e eu recebi no Natal do ano passado. Este livro, achei engraçado o título e 
comecei a ler, foi escrito por Fiona Waters, por acaso não sei por quem foi ilustrado. 
Eu gostei muito de ler este livro e uma das histórias, eu gostei muito de todas as 
histórias, este livro tem várias histórias: “A princesa desastrada, “A troca de 
princesas”… As histórias que me chamaram mais a atenção foram: “A princesa 
desastrada” e “A princesa dorminhoca”, que eu gostei muito. 
Rita: Porquê?      
Emma: Das histórias, eu gostei muito porque a Bela dorminhoca, é muito giro 
(sorrisos), é engraçado porque é adaptada, mais ou menos, parecido com a Bela 
Adormecida, só que eu gosto mais desta história do que da Bela Adormecida porque 
é parecida, só que é mais ou menos actual. E isso passou-se há muito tempo e então 
eu gostei muito. Só que eu achei, gostei das duas histórias, só que a Princesa… 
Porque eu pensei: “Não estamos a falar das histórias, estamos a falar das princesas”, 
então o que eu gostei mais foi da Princesa Graça porque eu gostei mais da princesa. 
Rita: Como é que ela é? 
Emma: (Folheia o livro e procura a imagem) Ela é assim, eu achei muito engraçada, 
a imagem dela. Até porque, além de estar sempre com os pés cruzados, ela usava 
vestidos muito giros, que eu achei muito engraçados. E também gostei muito das 
ilustrações porque o pai, por exemplo… 
Francisca: É baixinho e a princesa é alta! (risos) 
Emma: Gostei muito deste livro e gostei muito da Princesa Graça porque era muito 
desastrada, estava sempre a tropeçar nas próprias pernas e ela era muito bonita. Eu 
gostei muito porque, normalmente, as princesas não costumam usar totós, 
principalmente espetados (sorrisos) e ela usava vestidos curtinhos, aos cãezinhos, 
que eu achei muito engraçado. E achei que a Princesa Graça era muito esperta e 
corajosa e, por isso, gostei muito.      
Rita: Achas que é uma princesa actual? 
Emma: Sim, é uma princesa moderna. Gostei muito.    
Rita: E tu, Cristina?  
Cristina: Este livro chamou-me a atenção porque tem uma princesa e isto é a 
história de uma princesa que vai a uma festa e há muitas dedicatórias para uma festa 
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que as princesas fazem porque as princesas fazem muitas festas, muito especiais e os 
nomes são muito esquisitos, as princesas têm nomes muito esquisitos. 
Rita: Neste livro? 
Cristina:  No livro e na vida real também. 
Rita: Como por exemplo? 
Cristina:  Por exemplo, Claudina (risos) ou Pote de Mel. Neste livro é pote de mel. 
Rita: Gostas da princesa deste livro? 
Cristina:  Sim, gosto da ilustração. Ela tem histórias muito engraçadas. Também 
escolhi este (mostra outro livro). Este é uma princesa que pergunta ao pai se as 
princesas soltam pum. Mas eu gostei porque é para explicar que as princesas não são 
mesmo perfeitas. 
Rita:  Têm alguns defeitos? Que defeitos? 
Cristina:  Tipo, soltarem puns! 
Rita:  E é um defeito? 
Francisca: Ninguém consegue viver sem soltar (risos). 
Emma: Não é um defeito. 
Cristina:  Sim, mas a maior parte das pessoas pensa que as princesas, nenhuma delas 
solta puns, são perfeitinhas. 
Emma: Até porque as pessoas dizem: “é uma princesa” e não vêem que ela é uma 
princesa e pessoa. 
Rita:  Acham que não é uma pessoa? 
Cristina:  Algumas pessoas. 
Francisca: Pode ser um animal mascarado de pessoa, que é uma princesa! (risos) ou 
alguma coisa parecida. Um extraterrestre, com uma coroa na cabeça e já está. 
Emma: Tens razão! 
 
Rita:  E têm brinquedos ou jogos sobre princesas? 
Emma: Eu tenho objectos. 
Francisca: Eu tenho um jogo, que é sobre princesas, mas não tem nada a ver com o 
que trouxe. 
Rita: Costumas jogar esse jogo? 
Francisca: Não porque é um jogo que é muito difícil, demora muito tempo, tipo ½ 
hora a uma hora, se forem poucas pessoas. Se forem 6 pessoas, demora menos 
porque as cartas são menos. 
Rita: Há princesas só nas histórias ou também na vida real? 
Emma: Também na vida real, mas em Portugal não há. Mas há a princesa de 
Espanha. 
Rita: Achas que são parecidas ou diferentes das princesas das histórias? 
Francisca: Eu acho que são muito diferentes. 
Rita: Porquê? 
Francisca: Porque não são uma história, não são de livros, são verdadeiras, são 
reais. E depois existem mesmo. 
Rita: E a vida delas é muito diferente? 
Francisca: Não sei. 
Emma: Já pensaste que poderiam soltar dos livros? (risos) 
Francisca: Não. 
Emma: Podiam, sim, não é verdade? 
Francisca: Não pensei nisso. 
Emma: Eu acho que são parecidas porque as princesas, na vida real, continuam a ser 
queridas, carinhosas, continuam a ser tudo o que uma princesa tem porque senão não 
são princesas. 
Francisca: Não eram princesas. Não podiam ser princesas. 
Rita: O que querem dizer que senão fossem queridas e simpáticas, não poderiam ser 
princesas? 
Francisca e Emma: Não. 
Rita: E tu, Cristina, o que achas? 
Cristina:  Acho que são parecidas, são delicadas, na mesma. 
Rita: Qual é a imagem que trouxeram? 
Francisca: Eu não tenho. 
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Cristina:  Eu tenho no computador. 
Emma: Eu já mostrei a minha, é a da Graça. Escolhi esta imagem que representa a 
princesa Graça, uma das coisas é que a princesa Graça não gostava de vestidos 
grandes, nem de sapatos de salto alto, nem essas coisas que, às vezes, as princesas 
são obrigadas a pôr. E por isso eu achei que esta era uma imagem que demonstrava 
muito da personalidade da princesa Graça. 
Francisca: Ela está triste. 
Emma: Ela não está triste porque ela não é triste. Na imagem, vê-se o que é que ela 
não gostava e, obviamente, se a pessoa não gosta disso, gosta do contrário, 
normalmente. 
Francisca: Ou de alguma coisa um pouco diferente. 
Emma: Achei que era a imagem ideal (imagem em que ela está de vestido 
comprido). 
Rita: E tu, Cristina? 
Cristina:  Bem, eu tenho no computador. É da princesa Fiona. Ela é uma princesa, só 
que tinha um feitiço, à noite, a seguir ao pôr-do-sol, ela ficava um ogre. 
Francisca: uma ogre, é uma rapariga. 
Cristina:  Se uma pessoa lhe desse um beijinho, ela ficava para sempre da espécie 
dessa pessoa. Imagina, se fosse um ogre, ela ficava para sempre um ogre. Se 
recebesse um beijinho de uma pessoa humana, voltava a ser humana, Mas isso tinha 
que ser antes do pôr-do-sol. 
Rita: E tu gostas mais da versão ogre ou da versão humana? 
Cristina:  Acho que na versão ogre é mais bonita. Na versão humana, não é muito 
bonita (faz caretas). 
Rita:  Porque dizes que é uma princesa? 
Cristina:  Ela é muito gira, não achas? Tem um vestido muito giro, ela é ruiva, não é 
loura. É bonita, muito bonita. Tem uma coroa, aliás uma tiara. É muito gira e 
simpática. 
Rita:  E o Sherek, é bonito? 
Cristina:  (risos) é giro… 
Rita:  Também é um principe? 
Cristina:  Não sei (risos). Também pode ser um principe. Até é giro (risos). Mas tem 
umas manchas na cabeça. A Fiona não tem. Esta é a Fiona em humana. É mais gira 
em ogre. 
Francisca: Duas coisas: Na versão humana, ela tem muito mau humor, às vezes. 
Emma: Pois é. 
Francisca: Na versão ogre, já tem menos. E mais uma coisa: neste livro, há uma 
princesa que se identifica muito com a Emma, eu consigo identificar muito com a 
Emma. A Princesa letrada, mal acaba uma festa, um baile, sobe os mil degraus e vai 
para a sua biblioteca gigante e devora qualquer livro que encontre. 
Rita: Achas que é uma princesa, na mesma? 
Francisca: Sim, também sabe o dicionário de cor e salteado. Essa parte não é muito 
parecida com a Emma porque a Emma não sabe o dicionário de cor e salteado 
(risos). 
Emma: (faz que não com a cabeça). 
 
Rita: E trouxeram objectos? 
Emma: OK. (vai tirando os objectos de um saco) 
Francisca: Trouxe isto 
Rita: É para ler? 
Francisca: Sim. Tem muitos erros. (é lido o que a Francisca trouxe). 
Emma: Vou começar por um objecto que faz barulho, é um cavalo (muitos risos). 
Eu escolhi este cavalo porque a princesa Graça gostava muito de andar a cavalo, eu 
esqueci-me de dizer isso. Como ela era muito desastrada, tropeçava nos seus 
próprios pés, gostava de andar a cavalo porque os pés do cavalo andavam por ela e 
ela não precisava de andar e não tropeçava e sentia-se muito forte e valente. E então, 
tem a ver com a história, ela vai em vez de um cavaleiro. Toda a gente sabe a 
história. E outro objecto é uma coisa muito engraçada, são os sapatos da minha mãe. 
Rita: São sapatos de princesa? 
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Emma: Além de não serem amarelos como os da princesa Graça, eu acho que 
podiam servir para uma princesa, nas histórias ou reais porque são muito bonitos. E 
como a princesa Graça não gostava de andar de sapatos de saltos altos, eu trouxe os 
sapatos da minha mãe para a sala. 
Francisca: Eu só trouxe de casa este texto, também cheio de erros ortográficos, 
como os da Ana Alfa beta. 
 
Rita:  Já se mascararam de princesas? 
Cristina:  Sim. 
Francisca: Eu não sei, não me lembro. 
Emma: Já. 
Rita: Quando? E de que princesa? 
Emma: Foi uma história muito engraçada porque a minha avó, tinha 3 anos, vimos 
um vestido e a minha avó disse: “olha, um vestido”. E era para 7 anos. A minha avó 
chegou lá e disse: “Vamos comprar este vestido!” Quando formos experimentar, que 
era quase no dia de Carnaval, ficava-me enorme! A minha avó estava sem óculos. A 
minha avó, depois, fez uma costura, no próprio dia, E depois, cortou-me o vestido e 
ficou um vestido muito giro, com uma coroa. E eu acho que até foi no meu 
aniversário. Ia de princesa. 
Rita: E tu, Cristina? 
Cristina:  Mascarei-me de Branca de Neve, mas era muito mais pequena, antes de ir 
para esta escola.  
Rita: Gostavas da Branca de Neve? 
Cristina:  Sim, muito. Hoje já não gosto muito.  
Rita: Porquê? 
Cristina:  Não gosto muito das princesas da Disney. Gosto mais ou menos, mas há 
princesas mais giras. 
Francisca: Eu não sei se alguma vez me mascarei de princesas porque no Carnaval, 
nesta escola, sei que não me mascarei. Não foi Emma? 
Emma: É verdade. 
Francisca: Lembro-me de me mascarar de dragão, fada e depois outras vezes fui de 
palhaço e outra não me lembro. 
 
Rita: As princesas são parecidas com as fadas? 
Francisca: Às vezes, depende. E depois mascarei-me, na escola antiga, de palhaço e 
também de bruxa. Acho que ainda tenho os fatos de palhaço e de bruxa e o chapéu 
de bruxa (risos). 
Cristina:  (risos) 
 
Rita: Já estão cansadas? 
Todas: Não! 
Rita: Ainda podemos continuar mais um bocadinho? 
Todas: Sim! 
Cristina:  Eu ainda me lembro de ter usado um vestido grande, cor-de-rosa, ainda me 
fica grande. Tem aqui uma borboleta (aponta para o centro do peito). Gosto desse 
vestido. 
Rita: É do rosa de que tu gostas, ou é do outro? 
Cristina:  É um pouco mais claro, mais ou menos como este (aponta para o desenho 
que fez). Menos rosa choque. 
 
Rita:  Quais são as princesas que gostam e aquelas que não gostam? 
Emma: Eu não gosto muito da Bela Adormecida, é a princesa que gosto menos. 
Porque ela é loira e tem o cabelo assim (faz o desenho de um quadrado à volta do 
rosto). Eu não gosto e ela, mesmo a Branca de Neve, que é branca, é mais corada do 
que a Bela Adormecida, é completamente branca, parece um vampiro (faz uma 
careta). E por isso acho que os desenhadores e os produtores deviam fazer princesas 
mais bonitas. A Branca de Neve é muito bonita, mas a Bela Adormecida podia ser 
mais bonita, um pouco mais rosada. Podia ser diferente, não ser aquele loiro. Gosto 
de todas as outras. 
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Francisca: Concordo plenamente. Gosto quase de todas, mas algumas ainda não 
ouvi a história, como, por exemplo, a Jasmine. Eu até gosto dela, mas algumas são 
muito branquinhas, sem contar com a Branca de Neve que deve ser branca. Às vezes 
até a Branca de Neve é mais rosada do que as outras. 
Rita:  Acham que não parecem reais? 
Emma: Sim, parecem bonecas, não parecem reais. Os vestidos são bonitos mas não 
parecem reais. 
Francisca: Algumas são brancas de mais. 
Emma: E mais uma coisa é que lá na Disney desenham as princesas todas magras. 
Um pessoa pode ser bonita magra, mas também pode ser bonita gorda, se for 
cheinha. Não parecem muito reais, são magras de mais. A Cinderela, por exemplo, 
tem a barriga muito mais magra que o peito. É esquisito. 
Francisca: É como se tivesse uma ordem para fazer isso. É como se tivesse uma 
ordem para por o cabelo loiro. Aqui também ficou muito magra (aponta para o seu 
desenho). 
Emma: A minha está normal. 
Francisca: A minha ficou pior do que esta (risos). Eu pus de chocolate para variar. 
 
Rita:  Porque não gostam das princesas da Disney? 
Emma: As princesas da Disney são todas iguais, bem comportadinhas, é como se a 
Disney tivesse uma ordem que dissesse para serem todas iguais. Não fazia mal se 
fossem iguais, mas que houvesse umas de olhos castanhos e cabelo castanho, se 
fossem bonitas, não fazia mal serem iguais. 
Francisca: Todas ou quase todas? 
Emma: Só que agora elas são feias, de olhos azuis e são muito brancas, são 
artificiais. A cinderela é mais branca do que a Branca de Neve, que é branca por 
causa da história. 
Francisca: Ainda por cima com o cabelo assim, com um penteado quadrado. Não 
faz sentido nenhum. É feia, é um cubo. 
Emma: É feia. 
Francisca: A Cinderela parece ter um cubo na cabeça. 
Cristina:  Ainda por cima têm sempre uns vestidos de balão e com um cor-de-rosa 
muito feio. 
Emma: Da Cinderela, já gosto. Também gosto da Bela e do Monstro. 
Cristina:  É muito gira. 
Francisca: Essa também gosto, as outras são todas iguais. 
Emma: É bonita, por ter o cabelo castanho. As da Disney são feitas nos EU ou na 
Inglaterra e então são todas loiras praticamente. As que não são é a Pocahontas, que 
é índia. Acho que a Cinderela é toda trabalhadora, cuidadosa, é tudo isso. A bela não 
diz no filme. Há algumas características que ela não tem e que a Cinderela e a Bela 
Adormecida têm todas. Por exemplo… 
Francisca: não diz se é arrumada. 
Emma: Não diz se é arrumada, na Cinderela diz. A Cinderela tem todas essas 
características e a Bela só algumas. Acho que é bom dizer as características. Ainda 
por cima, no filme, dizem que a Bela lê muito e dizem que isso é uma coisa má. 
Francisca: Mas isso é bom! 
Emma: Pois. Eu acho que a Cinderela devia ter algumas características, mas as 
outras também, todas. É injusto: umas terem tudo e outras não terem. Por isso é que 
há muita gente que gosta da Cinderela, acho que é por causa disso. 
Rita:  Da Cinderela, já gostas ? 
Emma: A Cinderela já é mais normal, não é tão… como a Bela Adormecida. A 
Cinderela tem o cabelo mais normal. Lá na história dizia que era criada das irmãs, 
em vez de eles porem com um vestido azul, puseram-na com um vestido de criada a 
sério. É mais real e mais bonita. 
Francisca: Tem o cabelo que parece um cubo. Ela é bonita, mas não como essa com 
o cabelo cubo. 
 
Rita:  E agora pedia-vos um desenho de um príncipe. 
Francisca: Não consigo desenhar muito bem rapazes, desenho mais raparigas. 
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Emma: Eu ajeito-me. Desenha como conseguires. 
Francisca: Habituei-me a desenhar raparigas, quase nunca desenho rapazes. 
Rita:  Se não quiseres fazer, não faz mal. 
Emma (enquanto desenha): As princesas são mais bonitas. Mas os príncipes também 
são. 
Rita:  As princesas são mais bonitas? 
Emma: Muito mais bonitas porque são raparigas. 
Rita:  E as raparigas são mais bonitas do que os rapazes? 
Emma: São porque têm cabelo grande. Os rapazes também podem ter mas… 
Alguns.. Mas eu gosto mais das raparigas pois elas são mais bonitas. 
Rita:  Mas os príncipes também são bonitos, é isso? 
Emma: São. Mas as princesas são mais. Dás-me o meu desenho de princesa? É que 
tem que ter a mesma altura pois eles são primos. 
Rita:  E o teu príncipe, Francisca? 
Francisca: Vai ser irmão da minha princesa. 
Rita:  Não há namorados? 
Francisca: Não. 
Emma: Não. Senão eles não podem ser parecidos. 
Francisca: E eu quero que sejam parecidos. Mas ele é mais claro e ela é mais escura. 
Rita:  O que é preciso para ser príncipe? 
Emma: Porque tem uma coroa, com pons pons vermelhos e porque eu quero que 
seja príncipe. 
Francisca: A mesma coisa do que a princesa, certo? 
Emma: Ele vai chamar-se príncipe Miguel porque eu gosto do nome e o meu primo 
chama-se Miguel e ele é primo da princesa. 
Rita:  E o teu, Francisca? 
Francisca: É primo da princesa ou irmão. 
 
Rita: O que é um príncipe? 
Emma: Eu sei. 
Francisca: Ser príncipe é ser princesa só que é rapaz. 
Rita: Como é que ele é? 
Francisca: Normalmente tem calças e uma camisola e umas calças, só que… 
Rita: E a maneira de ser? 
Francisca: Não sei bem. Porque há várias maneiras de ser. Há muitas maneiras de 
ser além de “ajudar as pessoas”, essas coisas todas… Há príncipes que são por 
exemplo que querem fazer tudo sozinhos, não arranjam ninguém, não ajudam 
ninguém (risos). 
Emma: Como todos os rapazes (careta). Continua. 
Rita: Como todos os rapazes? 
Emma: Sim (risos) e todas as raparigas (risos). 
Francisca: Também fogem às criadas quando é para se vestirem para o baile. 
Preferem roupa normal ou desportiva. Depois, quando é para acordar de manhã, 
desliga o despertador, fecha a porta para as criadas não o irem acordar.. 
Emma: Reguila. 
Rita: Um príncipe tem criadas? 
Francisca: Como qualquer princesa? É igual. Mas também pode acontecer que um 
príncipe ou uma princesa que, em vez de criadas, tem amigos que os ajudem. 
Emma: Eu acho que, por um lado, é o lado oposto da princesa. Do outro lado, tem a 
vida parecida. Do lado oposto, é porque eu acho que as princesas usam saias, 
vestidos, mas também calças. Para um baile, as princesas usam vestidos. A pessoa 
não vai para um baile de calças, uma rapariga, não é? Vai com um vestido ou com 
uma saia. E os príncipes vão de calças. 
Francisca: Não podem ir de vestido (risos). 
Emma: A princesa normalmente usa cores mais claras, o príncipe mais escuras. A 
princesa é menina, o príncipe é menino. Isto é de um lado, do outro é porque 
depende das pessoas. Os príncipes podem ser bem comportados, podem ser quietos; 
outros reguilas e as princesas também. Depende das pessoas. 
Rita: E tu, Cristina? 
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Cristina:  Não sei muito bem! 
 
Rita:  Qual é maneira de ser do príncipe? 
Francisca: Não sei explicar. 
Emma: Ele é simpático, querido, muito inteligente, ele é querido e ele gosta muito 
da prima, da princesa.  
Francisca: E se chamasse ao meu de Cíntio (risos)? 
Emma: Não existe esse nome. 
Francisca: Por isso mesmo. 
Emma: Passava a existir. 
Francisca: o meu parece uma rapariga! 
Rita:  Porquê? 
Francisca: Porque eu costumo fazer assim e depois assim. Tem uma cintura fininha. 
Parece que estou a fazer uma saia, mas são umas calças. 
Emma: O príncipe é o lado oposto das princesas. 
Francisca: O sol é o lado oposto da lua. Sei que parece uma saia, não precisava de 
dizer: Isto está horrível! Porque tem umas pernas enormes e o troco pequeno (risos) e 
os pés minúsculos (risos). 
Rita:  Ser príncipe é quase a mesma coisa que ser princesa? 
Francisca: Sim, quase. Quer dizer que não é bem a mesma coisa. 
Emma: Rita, o príncipe é o lado oposto da princesa. Mas acho que também que de 
qualquer forma eles têm que ser, príncipe e princesa, é a mesma coisa, mas fazem 
coisas de maneira diferente. Por isso escrevi praticamente tudo igual. 
Rita:  E que coisas é que são diferentes? 
Emma: Fazem as mesmas tarefas, mas de maneira diferente. Por exemplo, as 
princesas precisam de um livro, vai e sabe até à estante, vai buscar uma cadeira e vai 
lá buscá-lo. Os príncipes fazem a mesma coisa, mas de maneira diferente, escala a 
estante, por exemplo. Mas pode ser ao contrário, também pode ser um príncipe que 
não gosta de escalar a estante e a princesa não gosta de subir aos bancos. 
Francisca: E que adora escalar a estante. 
Rita:  Como é que é o teu príncipe, Francisca? 
Francisca: Ficou baixinho. Deve ser o irmão mais novo. 
 
Rita: E vocês gostam de príncipes? 
Cristina:  Eu gosto (sem hesitar). 
Francisca: Depende, se forem simpáticos. 
Cristina:  Eu gosto muito (risos), se forem simpáticos. Eu gosto muito. Mas agora se 
não forem simpáticos, não gosto. 
Emma: Eu gosto de príncipes por serem, por um lado nada parecidos com as 
princesas. É giro serem o oposto das princesas. É giro comparar. Eu divirto-me. 
Francisca: É giro comparar, como a Emma disse. Ver as diferenças um do outro, 
tipo: um, rapaz; outro, rapariga; um gosta mais de calças; outra gosta mais de saias; 
um, por exemplo… 
Emma: usa pulseiras e o outro não. 
Francisca: Um é mais rebelde do que o outro. 
Rita: Quem é que é mais rebelde? 
Emma: Depende. 
Francisca: Sim, depende. O príncipe pode ser muito bem comportado e a princesa… 
Emma: estar sempre a brigar com a ama! 
Francisca: Por exemplo, estar com a espada de madeira e pregar partidas às criadas! 
E mandar a espada às criadas. 
Rita: Isso acontece muito? 
Francisca: Não, mas pode acontecer. Acontece a qualquer um. 
Emma: Na história da princesa bla bla bla aparece. 
Rita: E há príncipes na vida real? 
Emma: Há, como há princesas. 
Francisca: Há, sim. 
Rita: E como é que eles são? São parecidos com os das histórias? 
Emma: Para mim, é a mesma coisa que disse das princesas, mas do lado contrário. 
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Francisca: Eu acho que é um poucochinho diferente, a contar com a mesma coisa 
para as princesas que é: uns existem nos livros, outros existem na realidade; uns são 
desenhados, os outros são reais. 
Rita:  E a maneira de viver? 
Francisca: Acho que é parecida! Depene, há uns que têm criadas, outros não têm. 
Emma: É igual. 
 
Rita: As histórias de princesas e de príncipes são histórias de amor ou de amizade? 
Francisca: Tanto faz. São as duas. As princesas e os príncipes podem tornar-se 
amigos, ou serem irmãos e tornarem-se amigos de outros. Por exemplo, a princesa 
torna-se amiga daquele que é irmão de um príncipe. Ou um príncipe que é amigo do 
primeiro príncipe, por exemplo. 
Emma: Depende. Porque amizade também é amor e o amor também é amizade. 
Francisca: Pois é! 
Emma: Eu lembrei-me de uma história que é a da princesa Rosa que fala 
exactamente sobre isso, que é uma princesa, que não gosta de ervilhas, gosta de 
chocolate, não gosta de sapos e depois quer um príncipe e depois vai à procura e 
ficou com a Rapunzel e encontra um príncipe e fica amiga dele e depois mais tarde 
apaixonam-se, por amor. Por isso é que me lembrei dessa história. 
Rita: E tu, o que achas? 
Cristina:  Depende do boneco e da boneca. 
Rita: Qual a diferença entre amor e amizade? 
Emma: Eu diria que ambos são amor e por isso são amores diferentes. 
Rita: O que é isso de se apaixonar? 
Emma: (hesitação, mexe muito o corpo) Como é que eu hei-de explicar? É 
apaixonar-se! A Cristina é que sabe (risos). 
Cristina:  Não sei explicar muito bem… 
Emma: Apaixonar é uma pessoa gostar uma da outra. 
Rita: E fazem coisas diferentes dos amigos? 
Emma: Sim, porque é um amor diferente. 
Rita: O que é que é diferente? 
Emma: o amor… Os amigos, por exemplo, uma pessoa pode gostar de muitas 
pessoas. No amor, normalmente, só gosta de uma.  
Rita: Concordam? 
Cristina:  Sim. 
Rita: E gostam um do outro algum tempo? 
Emma: Muito tempo. 
Francisca: Normalmente. 
Emma: E os amigos também. 
Rita: E fazem coisas diferentes? 
Emma: Sim. 
Francisca: Sim. 
Rita: E o que é namorar? 
Francisca: Essa parte é que é que eu não sei explicar. 
Emma: vai dar ao mesmo. 
Cristina:  Eu não sei bem. 
Rita: Têm vergonha de falar sobre isto comigo? 
Emma: Eu não tenho, mas não sei explicar muito bem. 
Cristina:  Não tenho ideias. 
Emma: São duas pessoas que gostam uma da outra. 
Francisca: E fazem coisas juntas! 
Rita: E o que fazem juntos? 
Emma: Ir ao cinema. 
Francisca: trocar bilhetes, às vezes. 
Emma: Algumas pessoas fazem. 
 
Rita: Há namorados na vossa escola? 
Cristina:  Não. 
Francisca: Na minha, não. 
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Emma: Oh, Rita! Na nossa escola, ainda somos muito pequeninos. 
Cristina:  Sim, há. Já houve. Mas não me lembro o que é que faziam. 
Emma: Na escola da Pena, havia umas crianças pequenas e a única coisa que faziam 
era dizerem: “Ah, são namorados, somos namorados”. (risos) 
Francisca: Na minha escola antiga era a mesma coisa. Havia um menino que tinha 
12 namoradas. Eu lembro-me (risos, gesticula), só porque dizia que eram namoradas. 
 
Rita: Quem pede em namoro, normalmente? 
Emma: depende. 
Francisca: Pode ser um ou outro. 
Emma: Normalmente nas histórias diz que tem que ser sempre o cavaleiro que vai à 
torre e diz: “queres casar comigo?” Mas eu não acho que seja assim. 
Francisca: Pois não. Há pessoas, namorados que são as raparigas que pedem e não 
os rapazes. 
 
Rita: O que é que é importante um menino ter ou ser para ser um bom namorado? 
Emma: Ter características boas. 
Cristina:  Ser bonito. 
Francisca: Ser simpático. 
Emma: Ser simpático 
Francisca: Ser cavalheiro. 
Emma: Cavalheiro é ser bem-educado. 
Francisca: sim, é isso. 
Rita:  Podias dar um exemplo? 
Francisca: A rapariga magoa-se e ele vai ajudá-la! 
Rita: É importante? 
Francisca e Emma: Sim. 
Rita: E se for o menino a magoar-se? 
Francisca: É a mesma coisa. Também é importante. 
Emma: Seria o contrário de um menino lá da escola. Por exemplo, uma vez 
estávamos a jogar um jogo porque o Paulo tem essa característica muito má e por 
isso é sempre dos últimos a ser escolhido. Porquê? Porque nós, porque já não havia 
ninguém para escolher, tivemos que escolher o Paulo, como é óbvio! O que é que 
aconteceu? O Paulo não é nada cavalheiro, ele está sempre a criticar as pessoas, quer 
ser sempre o primeiro. Normalmente, meninas para meninas tratam-se bem e 
meninos para meninos tratam-se bem. E às vezes é mais fácil tratar meninas, 
meninas e meninos, meninos. Normalmente! Normalmente! 
Rita: É mais fácil às meninas relacionarem-se com meninas e meninos relacionarem-
se com meninos? 
Emma: Para mim é mais fácil brincar com a Francisca do que brincar com um 
menino porque estou mais habituada, porque me habituei a brincar mais com 
meninas do que com meninos. E o Paulo, nós, meninas, éramos simpáticas com ele, 
eu, por exemplo, nós perdíamos um ponto, eu começava a ralhar connosco, ralhava 
connosco e quando ele perdia um ponto, ele caía no chão e dizia: “não é justo!”, 
“isso é batota!” 
Rita: Achas que isso não é ser cavalheiro? 
Francisca: Não. 
Emma: Não. 
Rita: E se fosse uma menina a fazer? 
Emma: (hesita) também não era cavalheira… 
Francisca: Não dizia que não era cavalheira, dizia que não era bem-educada. 
Emma: Eu também nunca vi uma menina que fosse assim. 
Francisca: Eu só vi em desenhos animados. 
 
Rita:  Agora, pedia para vocês escolherem uma imagem de uma mulher que poderia 
ser uma princesa. 
Cristina:  Todas poderiam ser. 
Francisca: Até há uma pessoa de cabelo azul (risos de todas) 
Emma: Demasiado branco (figura com um vestido branco) 
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Francisca: Demasiado óculos escuros. 
Emma: Perfeito (escolheu a imagem). 
Cristina:  Era a mesma que eu queria. 
Rita:  Não há outra que gostes? 
Cristina:  Esta é perfeita! (escolhei a imagem) 
Francisca: Eu ainda não sei. Estive para escolher esta mas está de bikini! 
Rita: Podes escolher essa e escolher outra com a roupa que deveria ter vestida. 
Emma: Podes pegar na imagem e pegar noutra e dizer: acho que podia ser a primeira 
mas com este vestido, por exemplo. 
Francisca: Escolhi esta mas fica melhor com esta roupa. 
Emma: Muito giro, tem mesmo ar de princesa (para a imagem da Cristina). 
Rita:  Porquê? 
Emma: Tem um sorriso brilhante, as princesas têm um sorriso brilhante. 
Cristina:  E é muito elegante! (risos) 
Emma: Não gostas deste vestido, Francisca? (imagem com vestido rosa velho) 
Francisca: mais ou menos. 
Emma: É de princesa! 
Rita:  Porque achas que é de princesa? 
Emma: Tem um vestido muito giro e enfeitado! É elegante, bonito e é comprido. E 
normalmente como as princesas fazem um bom trabalho, recebem muito dinheiro, 
têm dinheiro para comprar estes vestidos. 
Francisca: Esta até tem coroa, mas não… (a princesa real). 
Rita: Enquanto a Francisca escolhe, porque escolheste esta, Cristina? 
Cristina:  Tem um sorriso muito brilhante, é bonita, tem um vestido perfeito e é 
muito elegante. Podia ser uma princesa e também tem estes sapatos. 
Emma: Sim, os sapatos são muito importantes e por isso é que eu trouxe uns. 
Rita:  Porque os sapatos são importantes? 
Cristina:  Porque senão a pessoa ficava descalça… 
Emma: E apanhava vidros nos pés. 
Rita:  E tu, Emma, porque escolheste essa? 
Emma: Não é por ela ser uma princesa a sério, é por ela ter um olhar doce, porque 
ela tem luvas de princesa e porque ela tem um vestido muito parecido com aquele 
que eu tenho. Eu sou princesa porque Emma, em grego, quer ser princesa. 
Francisca: Sim, já sabemos (risos). 
Emma: E porque tem uma faixa, uma coroa muito bonita e um colar a condizer com 
a coroa. E porque tem um chão brilhante e os sapatos lindíssimos. 
Francisca: Posso ver? 
Emma: Sim, é perfeita, eu sei. 
Francisca: Sabes que a parte brilhante é das malas lá atrás? 
Emma: Mas é chão na mesma. Para mim é chão. 
Rita: E tu Francisca, já escolheste? 
Francisca: Eu escolhi esta, só que em vez de bikini, tem este vestido e sem chapéu 
nenhum. Com o cabelo solto. 
Rita:  Porque escolheste essa? 
Francisca: Porque acho que esta senhora tem a cor de pele muito bonita e acho que 
ficava bem uma princesa cor de chocolate. E também acho que este vestido, mesmo 
não sendo o vestido dela, acho que fica bem. 
 
Rita: E agora pedia que escolhessem um príncipe. 
Emma: Ah! Que fixe! Este é demasiado desportivo. Este tem as bochechas 
demasiado grandes para ser príncipe, este tem o cabelo demasiado comprido. Este é 
aquele apresentador, é demasiado conhecido. 
Francisca: Demasiado conhecido?! (risos) Quero ver! Olha ainda está aqui uma 
princesa que não é princesa (risos de todas). Só há senhores horríveis. 
Cristina:  É perfeito! 
Emma: Eu escolho este. 
Rita:  Porque escolheste este? 
Emma: Porque tem flores, porque tem um sorriso grande como as princesas, tem o 
cabelo bem arranjado e não tem o cabelo de cotonete como o meu pai às vezes tem. 
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Francisca: Um cabelo de cotonete, muito penteadinho, cheio de gel? 
Emma: Não, o cabelo assim (demonstra que é o cabelo em pé)  
Cristina:  Sim (risos). 
Emma: Tem tudo para ser um príncipe. 
Cristina:  Primeiro, tem um fato adequadíssimo e é bonito. E os príncipes são 
bonitos. 
Francisca: eu não escolho nenhum, escolheria um desenho da Emma ou da Beatriz, 
que desenham bem. 
 
Rita:  Agora, destas características, gostaria que escolhessem as principais 
características das princesas. 
Francisca: São todas diferentes? 
Rita:  Sim. 
Emma: O que é letrada? 
Rita:  É gostar bastante de ler. 
Cristina:  E Rude? 
Rita:  É uma pessoa bruta. 
Francisca: Eu vou por baixa e alta, gorda e magra para dizer que deve estar no meio. 
Emma: adoro o “organizada” 
Rita:  Podem repetir as características umas das outras. 
Francisca: E extrovertida? 
Rita:  É o contrário de reservada e tímida, é ser faladora, bem-disposta, falar muito. 
Emma: eu também quero essa, onde está? 
Rita:  Se quiserem por outras características que não estão aqui, podem colocar nas 
bolinhas vazias. 
Emma: OK. 
Francisca: Está bem! Já acabei. A minha princesa chama-se Cíntia como a minha 
primeira amiga do 1º ano. É de cor de chocolate como a Djariato. 
Rita:  E a tua Emma? 
Emma: Chama-se Rita porque tem cara de Rita. 
 
Rita:  Agora, pedia para escolherem o nome que querem que fique no estudo, pode 
ser? 
Francisca: Eu pus Francisca. Também pus letrada. 
Emma: Também quero curiosa. 
Francisca: Eu pus curiosa, mas espero que não seja coscuvilheira. 
Emma: Eu quero Emma com dois “ms”. Gosto do nome, é um dos meus nomes 
preferidos. 
Cristina:  E eu Cristina. 
 
Emma: Eu gostava… eu pus o que achava que as princesas precisavam de ter, não o 
que eu gostava que uma princesa tivesse. Por isso pus letrada, eu gostava que uma 
princesa fosse letrada, mas acho que para ser princesa não é preciso ser letrada. 
Francisca: É verdade. Mas eu pus letrada porque por exemplo se eu imaginar que 
sou uma princesa, gostava de ser letrada. 
Emma: Gostava de ser princesa, mas com certas condições: ser livre, poder passear. 
Preciso de acrescentar livre. 
Cristina:  Já fiz tudo. Eu gostava de ser princesa, por era importante e seria elogiada 
por todas as pessoas, as pessoas gostavam de mim. 
 
Rita:  À semelhança do que fizeram para as princesas, pedia que assinalassem as 
características do príncipe com bolinhas para se distinguir das da  princesa. 
Francisca: Eu faço a castanho, a roxo porque o castanho não escreve. 
Emma: eu escrevo o que o príncipe precisa de ter para ser príncipe ou o que eu 
gostaria que tivesse? 
Francisca: O que nós gostaríamos, vá lá! 
Rita:  Mas é diferente? 
Todas: Sim. 
Emma: O que é solitário? 
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Rita:  Gosta de andar sozinho. 
Francisca: Também vou por os dois: baixo e alto como nas princesas. 
 
Rita:  E a história, querem fazer? 
Emma: Eu quero fazer! 
Francisca: Eu não me apetece. Não gosto muito de escrever e hoje já tive que 
inventar histórias e agora não me apetece. 
 
Rita:  Depois, gostava de partilhar convosco os resultados deste trabalho. 
Emma: Boa! 
Francisca: Sim! 
Emma: Está muito giro o teu trabalho. 
 
Rita:  Querem dizer mais alguma coisa para o estudo? 
Emma: Eu gostei muito de participar neste estudo e quero agradecer à Rita Mira por 
me ter convidado. Muito obrigada! 
Todas: Palmas e risos. 
Francisca: Viva a Rita Mira! 
Todas: Viva a Rita Mira!   
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Anexo nº 4 b 

Informações Gerais 

Data(s) de realização: 26 de Maio de 2010 

Duração: 40m  

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: As crianças participaram de forma entusiasmada e 
colaborante. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não se registou 
nenhum constrangimento. 

Entrevista Codificação 

 
Rita: Pedia-vos para fazerem um desenho de uma princesa. O que é para vocês uma 
princesa? 
Maria:  Para mim, é uma menina que vive num castelo. 
Maria do Rosário: É uma menina que vive numa casa. 
Rita: E como é que é que ela é? O que é preciso para ser uma princesa? 
Cristina:  Ser elegante, ser bonita, usar um vestido bonito. 
Maria:  É preciso viver num castelo. 
Rita: É preciso usar vestidos bonitos? 
Maria do Rosário: Sim. 
Maria:  E é preciso que viva num castelo. 
Rita: Então, uma menina que não viva num castelo não é uma princesa? 
Maria do Rosário: Também pode não viver num castelo. Pode viver numa casa 
como se fosse um castelo. É como se fosse um castelo. 
 
Rita: Há pouco disseram que vocês eram princesas. Gostavam de ser princesas? 
Maria:  Eu não. Não é muito giro, tem que ficar a governar quando for mais velha. E 
isso é muito chato para mim. 
Maria do Rosário: E não existe profissão de princesa. 
Rita: Tu gostavas de ser princesa? 
Maria do Rosário: Eu não sei. 
Cristina:  Eu gostava muito. 
Rita: E porque gostavas Cristina?  
Maria:  Porque assim tinha muitos namorados! (Risos) 
Cristina:  Não é nada! (olhos no desenho) 
Rita: Uma princesa tem muitos namorados? 
Cristina:  Sim, toda a gente fica: “AH” (abre a boca). 
Rita: Toda a gente fica muito admirada, é isso? 
Cristina:  Sim! 
Rita: Concoras? 
Maria do Rosário: Nem toda a gente gosta de princesas. 
Cristina:  Os rapazes gostam. 
Maria:  Não! (grita). Os rapazes não gostam de princesas, oh Cristina! (gesticula) 
Rita: Os rapazes não gostam de princesas? 
Maria:  Não, só gostam de homens fortes e do resto! (engrossa a voz, espeta o peito e 
levanta os braços) 
Cristina:  Gostam, gostam. Eles podem ler livros de princesas às escondidas! 
Maria do Rosário: Oh, não acredito! 
Rita: Eles não gostam de livros sobre princesas? 
Cristina:  Eles gostam! 
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Maria:  Oh, Cristina! (grita) 
Cristina:  Eles podem gostar. Eles lêem às escondidas para não gozarem com eles.  
Rita: E quem goza com eles? 
Cristina:  Olha, os outros. Dizem: “Ah, Ah, Ah, tu és uma menina! Etc” (transforma 
a voz em gozo) 
Maria do Rosário: O etc não existe, oh Cristina! 
Cristina:  Eu sei! 
Maria do Rosário: É a professora que diz. 
 
Rita: As outras meninas também gostam de princesas? 
Maria do Rosário: Sim! 
Maria:  Eu não gosto. 
Cristina:  Eu gosto! Eu só não gosto das princesas da Disney. 
Rita: Maria, por que já não gostas? 
Maria do Rosário: Porque eu acho que as princesas são muito… Como é que se 
diz?... São muito convencidas (faz uma careta). 
Cristina:  Elegantes! Elegantes! Convencidas? Não! 
 
Rita: São vaidosas? 
Maria do Rosário: Sim. 
Rita: São todas convencidas? 
Maria do Rosário: Há princesas que são. 
Rita: Não gostas muito disso? 
 Maria do Rosário: (abana cabeça) Só gosto de algumas. 
Rita: Quais são aquelas que gostas? 
Maria:  Nós trouxemos a imagem de uma princesa de que gostamos. Algumas são 
fadas, outras são princesas. A fada bla, bla, bla. A fada bla, bla, bla. 
 
Rita: Ser princesa é a mesma coisa que ser uma fada? 
Maria do Rosário: Não. 
Maria:  Mas é parecida. 
Rita: Porquê? 
Maria:  Porque nas fadas também existe um rei, uma rainha, uma princesa. 
Cristina:  E as fadas fazem tudo de bom, como as princesas. 
 
Rita: Podes explicar o teu desenho? 
Maria: Hum…. 
Maria do Rosário: (Vai buscar o livro que escolheu) Este é a Rosana, é a prima 
dele. 
Maria:  Mas este é o namorado da Rosana! 
Rita:  Gostas do namorado da Rosana? 
Maria:  Não, ele só fala com as pedras! (risos) 
Rita:  Não achas que é um bom namorado? 
Maria: ( abana com a cabeça, a dizer que não) 
Rita: Gostas muito da Rosana? 
Maria: Sim, é muito gira! 
 
Rita:  Podem escrever uma frase: Ser princesa é______? 
Cristina:  A minha tem um vestido até aos pés. 
Maria do Rosário:  (risos) 
Maria:  Maria do Rosário, esse riso! (risos) 
Cristina:  É muito giro, devia pintar com lápis. 
 
Rita:  Querem escrever? Eu posso ajudar! 
Cristina:  Bonita e elegante! (risos) 
Rita:  Porque é que a tua menina é uma princesa? 
Maria do Rosário: (risos) Porque vive num castelo! 
Maria:  Pois! 
Rita:  E mais? 
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Maria do Rosário: Mais nada! 
Rita:  Como é que ela é? Qual a maneira de ser? 
Maria:  É ser bonita! 
Rita:  E mais coisas? 
Maria:  é bonita. 
Maria do Rosário:: É invejosa! Só quer os namorados para ela! 
Maria:  Não, as princesas não são invejosas! 
Rita:  Por que achas que são invejosas? 
Maria do Rosário: Porque sim. 
Maria:  Eu acho que não é! 
Maria do Rosário: Já vi um desenho animado com uma princesa que queria o 
namorado para ela. 
Cristina:  Mas isso é um desenho animado. 
Rita:  Como é que se chamava? 
Maria do Rosário:: Já não me lembro muito bem. 
Cristina:  Mas isso é um desenho animado, não é a realidade. 
 
Rita:  Há também princesas na vida real? 
Maria:  Não, na outra vida havia um castelo que tinha uma princesa. 
Maria do Rosário: Não existe na vida real. 
Cristina:  Na Espanha, ainda há. Em Madrid. 
 
Rita: Querem mostrar as imagens que escolheram? 
Maria do Rosário: Eu trouxe esta. E esta é o Cyrano. 
Rita: É bonito? 
Maria do Rosário: É. Este é o namorado da Rosana e esta era a antiga namorada do 
Cyrano. E este é mau. 
Cristina:  Agora só me falta pintar o fundo. 
Maria: ( mostra o jogo de cartas das fadas) Esta é a da Maria do Rosário é uma fada. 
Esta é a fada Azevinha. Esta é da minha irmã e esta é minha. 
Rita: Porque é que escolheste esta? 
Maria:  Porque tem mais coisas de lixo, mais coisas recicladas. 
Maria do Rosário: Deram-nos quando fizemos 7 anos. 
Rita: Podia ser uma princesa? 
Maria:  Só se tirássemos as asas. 
Rita: As princesas não têm asas? 
Maria:  Não! (risos) 
Maria do Rosário: As fadas também têm uma varinha. 
Rita: De resto, podia ser uma princesa? 
Maria:  Sim. 
 
Rita: Falta a frase, não é? 
Maria:  Eu vou ter que por atrás. 
 
Rita: Já se mascararam de princesas? 
Maria:  Não, eu mascarei-me de Índia. 
Rita: E gostavas de te mascarar de princesa? 
Maria: Não, não é muito giro. 
Cristina:  Eu já me mascarei de Branca de Neve, andava ainda na Pena. Só Branca 
de Neve, Branca de Neve, Branca de Neve, era só Branca de Neve. 
Maria:  Como se escreve bonita? 
 
Rita: E de príncipes, gostam de príncipes? 
Maria:  Ah, eu detesto! (grita) 
Cristina:  Eu gosto! 
Maria:  Ah, oh Cristina! Tu gostas do Gonçalo, mas é por amor, é por isso! 
Cristina:  É mentira, vocês calam-se com isso! 
Maria:  Cristina! 
Cristina:  É mentira! 
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Maria do Rosário:  Tu!... 
Cristina:  É mentira. (canta) As princesas não gostam de rock and roll, de Beatles, 
como eu. Só gostam de romance, romance, só romance. 
Rita: Tu és uma princesa diferente? 
Cristina:  Sim, senão não gostava dos Beatles “Oh, my dream, na, na, na” (canta) E 
adoro o Jonas! É uma banda da Disney Chanel. 
 
Rita: Querem escolher uma imagem de uma mulher que poderia ser uma princesa? 
Maria do Rosário:  Esta podia ser mas é muito feia (mulher de vestido branco 
rendado, deitada).  Podia ser porque tem um vestido. Esta é muito gira, 
Cristina:  Eu também acho. 
Rita: Escolheste esta? 
Maria:  Eu acho que ela devia ser princesa. 
Cristina:  Esta usa aparelho e eu não gosto de aparelho. 
Maria:  Esta também é feia. 
Maria do Rosário: Esta tem um cão, é muito feia. 
Rita: Qual é a tua? 
Maria do Rosário: Esta, acho que é muito gira, elegante. 
Maria:  Oh, Maria do Rosário, estás a dizer as coisas mais parvinhas que já ouvi. 
Rita: Por que escolheste essa, Maria? 
Maria do Rosário: É bonita, não é Maria? 
Maria: Esta também podia ser com este vestido! 
Maria do Rosário: Eu escolhi esta (a de branco) 
Maria:  Esta é muito mais gira! 
Maria do Rosário:  Esta é bué gira! 
Maria:  Estas são iguais. 
Cristina:  Esta é perfeita. É elegante, tem um bonito sorriso. 
Rita: Esta podia viver num castelo (a da Maria do Rosário)? 
Maria:  (faz uma careta) 
Maria do Rosário: Podia, mas tinha que ter outro vestido! 
Cristina:  Esta é perfeita. É bué gira. Tem um vestido muito giro e um sorriso muito 
giro. 
 
Rita: Agora os príncipes! 
Maria:  Maria do Rosário, anda ver os príncipes! Que nojo! São uns nojentos! 
Reagem assim quando as meninas estão a fazer cocó: “Vocês são umas 
porcalhonas!” 
Rita: Não há príncipes lá na escola? 
Maria:  Não! (grita) 
Maria do Rosário:  Não! 
Cristina:  Não! 
Maria do Rosário:  olha, esta é horrorosa! E é mesmo uma princesa! (mostra a foto 
da princesa) 
Maria:  Esta é uma princesa (engrossa a voz) 
Rita: É uma princesa real? 
Maria do Rosário: Tem uma coroa. As princesas têm sempre uma coroa. 
Maria:  Eu vou escolher o rapaz mais feio (faz careta) 
Maria do Rosário: Eu vou escolher o mais giro. 
Maria:  Ah! Estas uma tremedura (risos) Ah, que nojo (vendo as fotos) 
Todas: (risos) 
Maria:  Ah que nojo! Ah que feio (risos) 
Maria do Rosário: Eu vou escolher este! 
Maria:  Este é o Sócrates (risos) 
Todas: (risos) (muitos risos) 
Cristina:  A Maria do Rosário escolheu o Sócrates (muitos risos)  
Rita: Por que escolheste este? 
Maria do Rosário: Porque parece o presidente. 
Cristina:  É o Sócrates! É o Sócrates! É o Magalhães!  
Todas: (risos) 
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Maria:  (grita) Eu escolhi este porque eu acho que é giro! 
 
Rita: Não há meninos giros na vossa escola? 
Maria:  Não! 
Cristina:  Este, ele é giro! (grande sorriso) 
Maria:  Que nojo! 
Maria do Rosário: Eu gosto mais deste! 
Rita: Porquê? 
Maria do Rosário: Tem uma gravata. 
Rita: E tu, Maria? 
Maria:  Não sei. 
Rita: E tu Maria do Rosário? 
Maria do Rosário: Porque é muito giro. 
Cristina:  Eu escolhi este porque tem uma fatiota e é giro. Porque parece o amigo do 
Jonas. 
Maria:  Bem, este parece mais uma miúda! Olha este do programa de televisão. 
Podes dar os meus? Quero ver se ficam bem juntos! 
Rita:  Esta é tua? 
Maria do Rosário: Sim, a do vestido branco! 
Maria:  Esta também é minha. 
Maria do Rosário: Dás-me as minhas para ver como ficam? 
Maria:  Olha o meu namorado! (risos) A senhora que eu escolhi? A minha vai dar 
um beijinho (junta as pessoas para dar um beijo e faz o som de um beijo) 
Todas: (risos) 
Maria do Rosário: Agora são os meus! 
 
Rita:  O que é ter um namorado? 
Maria do Rosário: É beijarem-se e ter jantares românticos. 
Maria:  Não digas isso! 
Rita:  Porquê? 
Maria:  Por que não se diz! 
Maria do Rosário: __________________________________________________ 
 Maria:  Podes apagar esta parte? 
Rita:  Posso! Mas porquê? 
Maria:  Porque é feio! 
 
Rita: Agora, querem escolher as características da princesa? 
Todas: Sim! 
 
Rita:  Em relação aos nomes, que nomes querem ter neste trabalho? 
Cristina:  Cristina. 
Maria do Rosário: Maria do Rosário, porque eu gosto do nome e tenho uma amiga 
com esse nome. 
Maria:  Maria porque tenho uma menina que é muito querida, é a Maria. 
 
A seguir decidem ir brincar às passerelles e a Maria do Rosário diz (em relação à 
Maria):  
- “A princesa vai desfilar” 
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Anexo nº 4 c 
 

 

24. Informações Gerais 

Data(s) de realização: 29/Julho/ 2010 

Duração:  1h15m 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A criança participou de forma entusiasmada e 
colaborante. Apesar de existir o registo de uma só criança, este acompanhada pela irmã, que não 
tinha a faixa etária definida para a investigação. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não se registou 
nenhum constrangimento. 

 

Entrevista Codificação 

Rita: Pedia-te para desenhares uma princesa. O que é uma princesa? 
Mariana:  É uma menina com um vestido e uma coroa. 
Rita: Tem mais alguma coisa? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: Como é que ela é? 
Mariana:  Tem um vestido, uma coroa e vive num castelo. 
Rita: Qual é a maneira de ser dela? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: O que faz uma princesa? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: É uma profissão? 
Mariana:  Não. 
Rita:O que uma menina precisa de fazer para ser uma princesa? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: Eu sou uma princesa? 
Mariana:   Não. 
Rita: Mas podia ser? 
Mariana:  Sim. 
Rita: Conheces alguma princesa? 
Mariana:  Conheço aquela que está no livro que é a princesa Mariana. 
Rita: Gostas de princesas? 
Mariana:  A Mais ou menos. Gosto menos dos vestidos compridos. Gosto do cabelo. 
Rita: Como é que é o cabelo da princesa? 
Mariana:  Comprido e bonito 
Rita: Há princesas que gostas mais? 
Mariana : Não, gosto de todas. 
Rita:  Gostavas de ser uma princesa? 
Mariana:   Não sei. 
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Rita: As tuas amigas gostam de princesas? 
Mariana:  Algumas gostam, outras não. Umas dizem que gostam de ser princesas, 
gostavam de ser. As que não gostam, dizem que são feias. 
Rita: Achas que são feias? 
Mariana:  Não, são bonitas. 
Rita: E os meninos gostam de princesas? 
Mariana:   Não sei, nunca ouvi nenhum menino dizer que gostava. 
Rita:  Como se chama a princesa que desenhaste? 
Mariana:  Beatriz. 
Rita:  Por que escolheste esse nome? 
Mariana:  Acho o nome giro. 
RitaVive com quem? 
Mariana:  Com o pai e com a mãe. 
Rita: Também vive com o príncipe? 
Mariana:  Não, vai viver um dia. 
Rita: Vai a algum lado? 
Mariana:  Vai dançar no campo. O castelo fica no campo. 
Rita: O que faz durante o dia? 
Mariana:  Dançam, brincam. 
Rita: Quantos anos tem essa princesa? 
Mariana:  17 anos (risos). Posso desenhar um príncipe? 
Rita: Sim, claro. O que é um príncipe? 
Mariana:  É o namorado de uma princesa. 
Rita:. Essa princesa tem namorado? 
Mariana:  Sim, o príncipe. 
Rita: O que fazem? 
Mariana:  Às vezes dançam os dois. 
Rita: Onde vive a príncipe? 
Mariana: Vive com a princesa no castelo. 
Rita: O que é que fazem? 
Mariana:   Brincam. Às vezes vão dar passeios juntos. 
Rita: O que estão a fazer no teu desenho? 
Mariana:  Vão passear no campo. 
Rita:. Achas que só há princesas nas histórias ou também na vida real? 
Mariana:  Havia na vida real, mas agora já não há. 
Rita: O que faziam? 
Mariana:  Não sei. 
Rita:. Como é que é o teu príncipe? 
Mariana:  É alto e moreno. 
Rita: Tem cabelos compridos? 
Mariana:  (risos) cabelo curto. 
Rita: E a cor dos olhos? 
Mariana:  Tem olhos verdes e é magro 
Rita:   E a princesa? 
Mariana:  Também é magra, alta. 
Rita: São os dois da mesma altura? 
Mariana:   Não, o príncipe é mais alto. 
Rita: Quem é a mãe da princesa? 
Mariana:  Chama-se Madalena e é a rainha. 
Rita: O que faz? 
Mariana:   Conversa com o príncipe e às vezes também vão passear. Há duas rainhas 
e dois príncipes: a mãe e o pai do príncipe e a mãe e o pai da princesa. 
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Rita: Estão contentes? 
Mariana:   Às vezes estão contentes e outras vezes estão tristes porque está a chover 
e não podem ir à rua. 
Rita: Por que as meninas gostam de princesas? 
Mariana:  Não sei. São bonitas. 
Rita: O que é preciso fazer para ser uma princesa? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: O que fazias? 
Mariana:  Era bonita. 
Rita: Eras vaidosa? 
Mariana:   Não, eu não gosto de ser vaidosa. 
Rita: O que é preciso para ser príncipe? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: Já te mascaraste de princesa? 
Mariana:  Já, duas vezes. Uma de Pequena Sereia e de Branca de Neve. 
Rita: Gostaste? 
Mariana:  Sim. 
Rita: A pequena sereia é uma princesa? 
Mariana:  É porque depois transforma-se em humana. 
Rita: Por que é uma princesa? 
Mariana:   Porque gosta de ser. A má tirou-lhe a voz e fez-lhe uma promessa. A 
Pequena Sereia dava-lhe uma voz e a má deixava-lhe ser humana. 
Rita: E a Branca de Neve é uma princesa? 
Mariana:  É porque gosta de ser, queria ser e os pais deixaram. 
Rita:  Sempre foi uma princesa? 
Mariana:  Sim, mesmo quando vivia com os 7 anões.  
Rita: São namorados ou casados, o teu príncipe e a tua princesa? 
Mariana: São namorados. 
Rita: O que fazem? 
Mariana:  Ficam juntos. 
Rita: É a mesma coisa que ser amigo? 
Mariana:  (silêncio) É...Não sei. 
Rita: Já tiveste um namorado? 
Mariana (silêncio) Não sei. 
Rita: Estas meninas do livro são princesas? 
Mariana:  Não, são fadas. 
Rita: Não é a mesma coisa? 
Mariana:  Não. As fadas voam e as princesas não. E também são mágicas e as 
princesas não. 
Rita: E se uma princesa voasse? 
Mariana:  Era as duas coisas. 
Rita: Gostas mais de fadas ou de princesas? 
Mariana:  De fadas. 
Rita:  Porquê? 
Mariana: Porque são mágicas. 
Rita: As princesas da vida real também eram assim como o teu desenho? 
Mariana:   Não sei porque eu não desenho bem princesas. Vestiam-se com vestidos 
compridos e largos para baixo e apertados aqui (aponta para o peito). 
Rita: Quanto te mascaraste, parecias mesmo uma princesa? 
Mariana:  Sim. 
Rita:  E sentiste-te como uma princesa? 
Mariana:  Mais ou menos. 
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Rita: Porquê? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: As pessoas podiam chegar ao pé de ti e dizerem: “olá princesa Mariana”? 
Mariana:  (risos) Não, eu era a Branca de Neve. 
Rita: Gostas de príncipes? 
Mariana:  Gosto muito. São simpáticos e bonitos. 
Rita: As histórias de princesas e de príncipes são de amor ou amizade? 
Mariana:  São histórias de amor. Eles estão apaixonados. 
Rita: O que é isso: estar apaixonado? 
Mariana:  É gostar um do outro. 
Rita: Como é que são os sapatos da tua princesa? 
Mariana:  São sapatos de salto alto. 
Rita: E os do príncipe, também são? 
Mariana:  Não (risos). Uma vez o meu avô mascarou-se de menina. Tinha sapatos de 
salto alto e um vestido (risos). 
Rita: Parecia uma princesa? 
Mariana:  Sim. Podia ser (risos). E também tinha uma peruca e uma mala. 
Rita: Qual é a tua princesa preferida? 
Mariana:  A princesa Mariana. 
Rita:  Uma princesa tem sempre o cabelo comprido? 
Mariana:  Também pode ter curto. Mas gosto mais de comprido. 
Rita: Então, esta menina é mesmo uma princesa? 
Mariana:  Podia ser uma menina mascarada de princesa. Mas falta a coroa e ao 
príncipe também. 
Rita: Achas que são pessoas importantes? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: O teu príncipe tem um nome? 
Mariana:  Gonçalo. 
Rita: Por que escolheste esse nome? 
Mariana:  Porque acho o nome giro. 
Rita: Tens meninos lá na escola com esse nome? 
Mariana:  Não, mas acho giro. 
Rita: E “Beatriz”, há meninas com esse nome? 
Mariana:  Sim, há três e acho o nome giro. 
Rita: Queres mostrar-me as coisas que escolheste? 
Mariana:  Aqui, esta princesa, a boneca. É uma princesa porque tem um vestido 
comprido, tem uma coroa na cabeça. E pode também ser uma menina. Isto é a 
fotografia. 
Rita: São princesas? 
Mariana:  Não, são fadas. Mas também são princesas. São fadas e princesas. 
Rita: E o livro, por que escolheste este livro? 
Mariana:  Porque acho giro, porque aqui há penteados que se podem fazer. A minha 
mãe já me fez este penteado (aponta). 
Rita: Uma princesa faz muitos penteados? 
Mariana:  Sim, precisa de estar bem arranjada. 
Rita: E o que fazem aquelas fadas (Winks)? 
Mariana:  Voam e, quando uma pessoa está magoada ou está triste, elas vêem no 
computador e depois vão. E há os caçadores de fadas que tentam fazer mal a elas. 
Elas voam. Eu gosto mais da ruiva porque tem os olhos giros. 
Rita: Trouxe estas imagens e podem escolher uma imagem de uma princesa. 
Mariana:  Estão aqui muitas. Esta porque tem o vestido comprido. Esta tem uma 
coroa e um vestido comprido. E esta também. Há muitas que parecem princesas. Esta 
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também porque tem um vestido largo e comprido. Mas só escolho esta. 
Rita: E agora príncipes? 
Mariana:  Não há nenhum príncipe. Este não é porque é pequeno demais. Nas 
meninas era mais fácil. 
Rita: Por que era mais fácil escolher princesas? O que eles precisavam de ter para 
ser príncipes? 
Mariana:  Uma coroa e um fato diferente dos normais. 
Rita:. O príncipe já é uma pessoa crescida? 
Mariana:  Sim. 
Rita: Existem príncipes? 
Mariana:  Antes, no tempo antigo, existiam. Agora já não. Só nas histórias. 
Rita: Como é a maneira de ser deles? 
Mariana:  Não sei. 
Rita: Agora, vamos fazer um jogo. Destas características, gostaria que escolhesses 
características das princesas. 
Mariana:  Há muita coisa de princesas. 
Rita: E agora de príncipes. 
Mariana:  Vaidoso! Aqui são as coisas iguais às princesas: é bonito, querido, bem 
comportado. Todas menos os cabelos compridos. 
Rita: Obrigada. Gostaste de participar? 
Mariana:  Sim, gostei. Foi giro. 
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Anexo nº 5 

− Os desenhos das crianças e as imagens escolhidas - 
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Desenho de uma princesa da Cristina 
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Desenho de uma princesa da Emma 
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Desenho de uma princesa da Francisca 
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Desenho de uma princesa da Maria 
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Desenho de uma princesa da Maria do Rosário 
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Desenho de uma princesa e de um príncipe da Mariana 
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Desenho de um príncipe da Emma 
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Desenho de um Príncipe da Francisca 
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Imagens de princesas escolhidas pelas crianças 
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Imagens de príncipes escolhidas pelas crianças 
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Anexo nº 6 

− Objectos pessoais levados para as entrevistas– 
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Anexo nº 7 

− Quadro de Caracterização Socioprofissional - 

−  
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Caracterização Socioprofissional 

 
Agregados 

 
    Indivíduos 

 
Naturalidade 

 
Idade 

Estado Civil/Conjugalidade/ 
Forma de casamento 

 
Escolaridade 

 
Profissão 

Emma Lisboa 10 anos Solteira 4º ano - 

Cristina Lisboa 7 anos Solteira 1º ano - 

Mãe: Élia Aveiro 37 anos Mestrado Psicóloga 

 
 
1 

Pai Aveiro - 
Casamento religioso 

Mestrado Professor Universitário 

Maria Lisboa 7 anos Solteira 1º ano - 

Maria do 
Rosário 

Lisboa 7 anos Solteira 1º ano - 

Mãe: Paula Alentejo 35 anos Mestrado Professora 

 
 
2 

Pai Lisboa - 
Casamento civil 

Licenciatura Jornalista 

Francisca Lisboa 7 anos Solteira 4 º ano - 

Mãe: Inês Lisboa 43 anos 11º ano Produtora de Eventos Culturais 

Pai Lisboa - 
União de facto 

11º ano Sonoplasta/músico 

Avó: Joana Alentejo 70 anos Divorciada/ 

Conjugalidade sem coabitação 

Licenciatura Incompleta Reformada 

 
 
 
 
3 

Avô - - - Licenciatura Advogado 

Mariana Lisboa 7 anos Solteira 1º ano - 

Mãe: Maria Lisboa 36 anos Pós-graduação Coordenadora de Projectos 

Pai Lisboa - 
Casamento civil 

Licenciatura Técnico de desporto 

Avó: Filipa Lisboa 55 anos 6º ano Recepcionista 

 
 
 
 
4 

Avô Lisboa - 

Casamento religioso 

12º ano Torneiro mecânico 
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Observações:  
A naturalidade não foi especificada no sentido de proteger a identidade dos indivíduos. 
Existem dados que não foram recolhidos, nomeadamente as idades dos cônjuges/companheiros, por serem irrelevantes para a investigação. 
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Anexo nº 8 

− Guião Entrevistas semi-estruturadas a mulheres - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Guião de entrevista 
Mulheres (dos 25 aos 70) 

 
25. Caracterização socioeconómica 
Idade: ________ 
Nacionalidade: ________________________ Naturalidade:_______________________ 
Estado Civil: ___________________________________ 
Habilitações académicas: _________________________ 
Profissão: _______________________________________ 
Nº de filhos/as: ________ Idades: _________________________________________ 
Habilitações académicas do companheiro/cônjuge:_____________________________ 
Profissão do companheiro/cônjuge: __________________________________________ 
 
1. Gostaria que me falasse um pouco do ser percurso pessoal (onde nasceu, onde viveu a sua 

infância, onde estudou e onde vive e que faz). 
2. Regressando à sua infância, o que mais se lembra desse tempo? 
3. Que brincadeiras gostava mais? Algum brinquedo predilecto? 
4. Lembra-se de algum livro de que gostava? De alguma história que gostava de ouvir/ler? 

Porque gostava? Ficava deslumbrada? 
5. Era hábito ouvir alguém contar histórias? 
6. De que histórias se lembra? 
7. Quando ouve a palavra princesa, que significados surgem? 
8. Lembra-se de alguma história de princesas que leu, que ouviu, que viu no cinema? Com que 

idade? Gostava dessa história? O que mais gostava dessa história? Da Disney? 
9. Alguma vez desejou ser princesa, em criança? Ou sentiu-se ser princesa nalguma 

brincadeira? 
10. Lembra-se dos seus desejos/sonhos quando era criança? 
11. Lembra-se dos seus namorados de infância 
- 1º beijo 
- critérios de escolha? 
- práticas de namoro? 
- pedido de namoro? 
- as pessoas sabiam? 
12. E quando era jovem? O que idealizava? Pensava em casar? Com que idade? Como 

imaginava o seu casamento e o seu noivo? 
- 1º beijo 
- Namorados da juventude 
- critérios de escolha; 
- pedido de namoro; 
- práticas de namoro. 
13. Lembra-se da sua primeira paixão? Foi correspondida? O que recorda dessa pessoa? O que 

desejava que acontecesse? 
14. Lembra-se do seu primeiro namorado? Foi em que altura? Lembra-se do primeiro beijo? Que 

significados teve para si esse momento? 
15. O que desejava que tivesse acontecido? E o que aconteceu? O que era fundamental na 

relação de namoro? Controlo por parte dos pais? Estratégias de conquista/sedução? 
16. Figuras femininas de referência? 
17. Ensinamentos como “ser mulher”. Influenciou-a? 
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18. Primeira relação sexual? Valor da virgindade? 
19. Que significados tem para si a relação que tem hoje? O que acha que é fundamental nessa 

relação? Que expectativas futuras? 
20. Foi amor à primeira vista? Acredita? 
21. Noivado: pedido; anel; preparativos; o mais importante; enxoval. 
22. Como foi o seu dia de casamento? O que mais recorda? O que mais gostou? Como é que se 

sentiu? Houve algum momento que considerou mais emocionante? Sentiu-se uma princesa? 
Foi algo muito desejado, com que sempre sonhou? Tem álbum? Comemoram dia de 
casamento? 

23. Recebeu alguns conselhos antes de casar para o seu sucesso? De quem? 
24. Voltaria a casar? 
25. Alguma vez se imaginou ficar solteira/viver sozinha? 
26. Há quanto tempo mantém a relação actual? 
27. O casamento vai ao encontro das suas expectativas? Esperava alguma coisa diferente? As 

Expectativas iniciais são iguais às da agora? 
28. O que é fundamental, para si, para que a relação se mantenha? O que espera do seu 

companheiro? 
29. Que valores é que estão subjacentes, para si, na relação conjugal? 
30. É o seu primeiro casamento?  
31. Quanto tempo namorou com o actual companheiro?  
32. Quando é que o casamento surgiu como um desejo a concretizar? Quem fez o pedido? Como 

se sentiu? Que significado teve para si? O que mais recorda? O que a fez dizer “sim”? O que 
sentiu em relação ao futura da relação? 

33. É romântica?  
34. Gestos que alimentam a relação? O que mudaria? A relação foi mudando ao longo do tempo? 
35. O que vos une e o que vos separa? 
36. O que é o amor? É suficiente? 
37. Sempre quis casar? Sempre quis ter filhos? Desde quando? Projectavam em si?  
38. Considera a actual relação para sempre? Imagina-se a envelhecer ? Teve este pensamento: “é 

a pessoa certa”? 
39. Alguma vez se sentiu uma princesa? E actualmente? 
40. Técnicas de embelezamento são importantes? 
41. As suas filhas gostam de princesas? Pedem brinquedos, adereços, livros, jogos relacionados 

com princesas?  
42. Já alguma vez lhe disseram que gostavam de ser princesas? 
43. Costuma ler histórias às suas filhas? E conta histórias de princesas? 
44. Como avalia essas histórias? Considera essas histórias importantes para o seu crescimento? 
45. O que considera fundamental nessas histórias, que valores/mensagens são transmitidas? 
46. Chama-lhe princesas? O que significa? 
47. É feliz? 
48. Tem tempo para si? Fazem programas os dois? Acharia importante? 
49. Partilha das tarefas, como avalia? 
50. O que significou fazer esta entrevista? 
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Áreas temáticas da 
entrevista 

Incidências/Indicadores Expressão não 
Verbal 

Onde nasceu  
Onde passou a sua infância  

Onde estudou  
Onde vive  

 
 
Percurso Pessoal em 

geral 
 O que faz  

Memórias mais relevantes  
Principais brincadeiras/brinquedos  

Histórias e Livros  
Pessoa/as que narravam histórias  

Histórias de princesas (literatura, cinema)  
O que gostava da história  

Desejos e sonhos de criança  
Desejos de princesa  
Relações amorosas  

 
 
 
 

Memórias da 
Infância 

Expectativas amorosas  
Memórias mais relevantes  

Primeiro Paixão  
Primeiro Namoro  

Primeiro beijo  
Estratégias de sedução/conquista  

Expectativas amorosas  
Características da relação amorosa  

Pensamentos e sonhos em relação ao casamento  

 
 
 

Memórias da 
Juventude 

O que não resultou  
Memórias em relação ao dia de casamento  

Conselhos para um bom casamento  
Concretização das expectativas  

Valores subjacentes  
Duração do namoro/casamento  

Estratégias de sedução/conquista  
Primeiro beijo  

Pedido de casamento  

 
 
 

Actualidade 
(relação amorosa) 

Expectativas de futuro  
Gosto/desejo de ser princesas  

Histórias de princesas  
Brinquedos/outros artefactos com princesas  

Valores das histórias  
Relações amorosas  

Expectativas amorosas das filhas  

Actualidade 
(relação com as 

filhas) 

Expectativas suas em relação às filhas  
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Anexo nº 9 

- As Histórias das mulheres - 
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Anexo nº 9 a 

 

1. Informações Gerais 

Data(s) de realização: 1/Agosto/2010 

Duração: 4h 15 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante revelou uma grande espontaneidade e 
abertura em abordar assuntos relacionados com a intimidade. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não houve 
constrangimento a registar. 

 

2. Caracterização Socioprofissional 

 

Idade: 55                                         Estado Civil: Casada 

Nacionalidade:  Portuguesa            Naturalidade: Lisboa 

Habilitações académicas: 6º ano  

Profissão: Recepcionista 

Nº de filhos/as: 2                             Idades:  29 e 36 anos 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: 12º ano 

Profissão do companheiro/cônjuge: Torneiro mecânico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130

 

História de Vida Codificação 

 

Nasci em Algés, em 1954. Tenho 55 anos. Tenho 8 irmãos. Dos meus pais, só a minha 
mãe é que é viva. O meu pai faleceu há 5 anos. Tive uma infância um pouco difícil 
porque há uns bons anos atrás, as famílias que tivessem muitos filhos, havia sempre uma 
certa dificuldade. A minha mãe sempre fez tudo por tudo para que não nos faltasse nada, 
ao contrário do meu pai, que pouco se interessava se os filhos tinham ou não 
necessidades.  

Fui para a escola com 7 anos porque, naquela altura, não se entrava com 6 anos, como 
hoje. Fiz a escola até à 4ª classe. Quando cheguei à 4ª classe, como tinha que ficar com 
os meus irmãos, a minha mãe não me deixava ir à escola porque precisava de mim para 
cuidar dos meus irmãos. Repeti o ano, fiquei dois anos na 4ª classe. E depois, o meu pai 
não me deixou seguir os estudos porque dizia que os estudos eram só para os homens e 
as mulheres ficavam em casa. E a minha mãe, como também tinha necessidade que eu 
fosse trabalhar e tomasse conta dos meus irmãos, acabei por ficar por aí.  

Tive uma infância difícil. O que me lembro mais da minha infância, e vou começar por 
aquilo que era mau, para quando falar do bom, esquecer o mau. De mau, lembro-me dos 
maus tratos que o meu pai dava a minha mãe. E que eu punha-me no meio e ele 
empurrava-me para poder continuar a bater na minha mãe. Lembro-me da minha mãe, 
no dia a seguir, ter de usar óculos escuros porque o meu pai batia-lhe na cara para que 
ela ficasse marcada. Lembro-me de coisas, a partir dos 5 anos. Lembro-me de uma vez, 
com 5 anos, estava a lavar roupa ao tanque, porque não havia água canalizada. 
Alcântara, antigamente, era um bairro que não tem nada a ver como é hoje. O sítio onde 
eu nasci já não existe, foi deitado abaixo. Lembro-me de eu vir a subir a escadaria do 
beco onde vivia com um jarro de plástico com água e eu tinha-me descalçado. Nós 
calculávamos mais ou menos a hora que o meu pai chegava, mas, nesse dia chegou mais 
cedo e viu-me descalça, ralhou-me e, depois, foi bater na minha mãe. Porque eu andava 
descalça, mas ele também não dava dinheiro para a minha mãe comprar os sapatos.  

Lembro-me que todas as vezes que via o meu pai na rua, não lhe podia falar. O meu pai 
sempre se arranjou muito bem, sempre se vestiu muito bem, era uma pessoa vistosa. Não 
me lembro de o meu pai calçar umas meias cosidas, por exemplo. Mas, os filhos 
queriam sapatos e não tinham. E se eu falasse com o meu pai na rua: “de maneira 
nenhuma, a minha filha andar assim!” Então, eu via-o ao longe, escondia-me e fugia. E 
lembro-me perfeitamente de o meu pai nunca me pegar ao colo. Tenho uma irmã, com 
dois anos abaixo de mim. O meu pai andava sempre fora e, quando vinha, era uma 
alegria ver o pai, mesmo que ele fosse mau, eu era pequenina. Ela ia a correr à minha 
frente e ele pegava nela e a mim não me dizia nada. Isto, eu tenho aqui na minha 
memória. 

Naquela altura, o meu pai já ganhava muito dinheiro. Eu recordo-me de engenheiros 
irem lá buscá-lo a casa, daqueles carros pretos, grandes. Estava bem posicionado. 
Quando trabalhava, ganhava bem e tínhamos uma vida muito boa, à minha mãe não 
faltava nada, nem a nós. Tenho dois irmãos mais velhos do que eu, rapazes. Das 
raparigas, eu sou a mais velha, por isso fui sempre mais sacrificada porque as minhas 
irmãs mais novas, às vezes quando hoje conversamos sobre a minha infância, o que é 
raro, ficam muito admiradas porque eu tinha que fazer aquilo e aquilo. Elas começaram 
logo a trabalhar e a ficar logo com os ordenados, o que faz logo a diferença. Isso, eu 
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digo às minhas irmãs.  

Ele (o pai) faleceu, já fez 5 anos, mas ainda não conseguimos levantar os ossos. Eu, das 
filhas todas, sou a única que vou ao cemitério. Não é quem vai ao cemitério que gosta 
mais porque temos que fazer as coisas em vida. Mas, a saudade, por vezes, também faz 
com que nós… Mas cada um faz aquilo que quer. Eu tenho mágoas, mas não sou 
rancorosa. Ele é meu pai. Ele esteve muito doente e quem ia com ele, muitas vezes, às 
consultas, era eu, na minha folga. Ele, inclusive, continuava a dizer mal da minha mãe 
para mim e eu dizia-lhe: “não se esqueça que fazia isto e aquilo!” E ele dizia que não se 
lembrava. Porque lhe convinha. Eu era criança, mas lembro-me muito bem, ficou cá 
tudo.  

Da minha infância, lembro-me que, antigamente, o vinho vinha logo do barril e a minha 
mãe mandou-me ir buscar vinho, com uma garrafa de vidro, eu era pequenina. Eu ia a 
subir as escadas a correr porque a minha mãe disse: “tens que ir rápido porque o teu pai 
está a chegar!” Eu, naquela aflição, tropecei, caí e parti a garrafa, enterrei aqui o vidro. 
Ainda tenho a marca (mostra o pulso). E a minha mãe deu-me uma tareia.  

Apesar disto, tive sempre pessoas que gostaram muito de mim, inclusive tinha uma 
vizinha que vivia muito bem e que sabia que eu tinha capacidades para estudar e, quando 
nos mudámos para cá, essa vizinha queria ficar comigo e ainda se falou disso. E eu disse 
que queria porque eu queria continuar a estudar. Acabei por fazer a 4ª classe e só estudei 
mais tarde, à noite, já casada, há 9, 10 anos. 

Eu ainda andava na 2ª classe, com 8, 9 anos, a minha mãe pôs todas as filhas a aprender 
costura. Eu fui a primeira. Fui para uma senhora alinhavar, tirar os alinhavos, apanhar os 
alfinetes, da parte da manhã. À tarde, ia à escola. Essa senhora dava-me 10 escudos e eu 
dava à minha mãe. Também me dava uma carcaça com manteiga sem sal, muito amarela 
e levava aquele pão e ia a correr para ir à cantina da escola. Saía de lá a um quarto para a 
uma da tarde, subia a calçada da Tapada a correr para ainda ir almoçar à canina da 
Escola da Tapada. Aqueles 10 escudos davam para muita coisa. Lembro-me de essa 
senhora que queria ficar comigo me dar 25 tostões, com 9, 10 anos; mandava-me ir 
buscar água com uma bilha de esmalte com uma rolha de cortiça, eu punha uma rodilha 
na cabeça para a transportar à cabeça. Ela dava-me 25 tostões e eu pegava nesse dinheiro 
e corria à mercearia comprar 15 tostões de açúcar e 10 tostões de café. Vinham num 
pacotinho como os pacotes das castanhas. Eu comprava sempre açúcar amarelo e vinha 
com uns torrões. E eu comia os torrões pelo caminho. Evidentemente que chegava a 
casa, quase sem açúcar e a minha mãe ralhava comigo, mas o dinheiro era meu. Mas a 
minha mãe ficava toda contente com o café. Fazia, de manhã, uma grande cafeteira de 
café e eu bebia. Porque só comecei a beber leite a partir dos meus 10 anos. Eu fui 
operada à garganta e esta minha vizinha ia lá todos os dias levar 2 litros de leite para 
mim.  

Comecei a trabalhar aos 17 anos, mas aos 14, 13 anos comecei a dar dinheiro à minha 
mãe, mas era proibido trabalhar com esta idade. Com 13 anos, fui com uma amiga para a 
Rua de São Paulo, para um 1º andar, fazer malas de senhoras. Eu punha a cola e, depois, 
outra pessoa cosia. Tudo que fosse para colar com o pincel, eu fazia. Entretanto, deixei 
de ir. Mas fui sempre arranjando pequenos trabalhos.  

Durante a minha infância, também brincava muito. Tinha o Sábado todo para brincar. 
Nos bairros, as brincadeiras eram todas na rua. Havia um banco de madeira com um 
buraco no meio, então eu punha um lenço de assoar a fazer de toalha, apanhava umas 
ervas e com as tampas das garrafas fazia de pratos. E, às vezes, havia pessoas que me 
davam aqueles serviços de loiça de plástico. Lembro-me da minha madrinha me dar 
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algumas coisas. Deu-me uns brincos de ouro mas fiquei sem eles. E brincava aos 
chazinhos, às comidas, dava banho às bonecas. A minha madrinha deu-me uma boneca 
de papelão e eu não pensei e fui dar-lhe banho, como fazia com os meus irmãos. Desfez-
se toda e chorei muito. A minha madrinha apareceu com uma boneca grande, de 
plástico, com uma fita no cabelo e essa boneca durou-me imenso tempo. Eu levava a 
boneca para debaixo do chafariz e dava-lhe banho. Também saltava à corda. Brinquei 
muito, só que sempre naquela preocupação de tomar conta dos meus irmãos, que 
estavam sempre comigo. Estava sempre a vigiá-los. Eu é que lhes dava comida, é que 
lhes dava banho. Eu tomei conta da minha irmã Vera, que tem 46 anos.  

E depois viemos para as Olaias e a família começou a crescer e tinha que tomar conta de 
4 e 5 irmãos. E tinha que tratar das coisas da casa. Eu é que sempre fiz a minha cama, 
que eu não gostava que a minha mãe a fizesse, achava que ela fazia mal. Era sagrado: 
todos os sábados, o chão tinha que ser esfregado com uma escova. Metia-mos um pó 
amarelo na água. E era sempre eu a lavar o chão. Porque se eu não fizesse, não podia ir 
brincar, era castigada. Eu queria tanto ir, tinha tão pouco tempo para brincar. 

O meu pai era uma pessoa extremamente asseada, às vezes as zangas com a minha mãe 
eram por causa das limpezas. A minha mãe era uma pessoa que, a seguir ao almoço, 
tinha que dormir a sesta, cerca de uma hora. Podia ter tudo por fazer, com bebés ou sem 
bebés. E deixava as coisas do almoço na mesa. Ela também se levantava às 6 da manhã 
para fazer o almoço para um irmão dela, que foi ela que cuidou. 

Lembro-me de o meu pai ter dois pares de sapatos debaixo da cama e eu conforme 
limpei debaixo da cama, tirei os sapatos. Mas assim que limpei, voltei a pôr lá os 
sapatos. O meu pai aparece nessa altura e pensava que eu não tinha tirado os sapatos 
para limpar. Pôs-me lá a cabeça debaixo e disse: “agora, vais tirar os sapatos e limpar 
como deve ser”. E eu, como tinha tanto medo dele, não dizia nada, só chorava. A minha 
mãe dizia para o meu pai: “és sempre a mesma coisa, tens sempre qualquer coisa para 
dizer, a rapariga farta-se de trabalhar!” A minha mãe também me defendia, mas também 
tinha interesse que fosse eu a limpar. Era eu que fazia as limpezas, sempre. Ainda hoje, 
adoro as limpezas.  

Eu fazia renda; o tempo que eu tinha era para fazer rendas, malhas, costura. Lembro-me 
de fazer ponto-cruz, estava na escola. Quando tinha tempo, fazia mais trabalhos 
manuais. 

Os meus irmãos mais velhos não foram muito meus amigos. Eram homens e tinham a 
mania que mandavam nas meninas. Até mesmo a olhar para os rapazinhos, eles 
controlavam. 

O meu pai educou-me para ser dona-de-casa. Quem tratava das roupas também era eu. 
Não tínhamos máquina de lavar a roupa. Era eu que lavava a maior parte da roupa de 
toda a gente. Tinha 6 anos. Eu é que apanhava a roupa, em cima de um banco, na rua. 
Havia aqueles paus para segurar as cordas. Lembro-me das pessoas passarem na rua e 
diziam: “olha, que roupa tão branquinha!”. Eram as fraldas, que eu lavava com sabão 
azul e branco. E eu ouvia aquilo e ainda queria esfregar mais a roupa. Ficava toda 
contente e orgulhosa (risos). Eu adorava ter tudo limpo. 

As minhas brincadeiras preferidas eram aquelas: o chazinho, as bonecas, a dar-lhes 
banho, a fingir que dava comida. E, para mim, lavar a roupa era divertido. Apesar de 
ouvir críticas, para mim era bom. Eu cresci muito depressa. Com 14 anos era muito 
responsável. A minha mãe teve um problema a nível financeiro e eu dirigi-me ao meu 
pai e ele disse-me: “eu não quero saber disso para nada!”. E eu é que resolvi esse 
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problema senão íamos para a rua, por causa das rendas em atraso. Eu andava a trabalhar 
e os 400 escudos, que eu recebia por mês, eram para pagar essa dívida 

Às vezes, vejo os signos e começo a não duvidar do que eles dizem. Às vezes, eu 
pensava: “eu gostava de ser uma princesa!” Nos meus sonhos, entram sempre cavalos, 
ainda hoje. O meu horóscopo japonês é o cavalo. Quando era pequenina tinha esse 
pensamento: “que gostava de ser uma princesa”. Quando via uma moça bem vestida, 
bonita e com cabelos compridos, pensava que gostava de ser como ela. Eu dava-me bem 
com pessoas dessas porque, apesar de ter passado por estas situações, eu é que formava 
o grupo. Eu era sempre muito alegre. Não havia grupo que não quisesse que eu entrasse, 
na escola.  

Eu tive uma amiga que era riquíssima e, quando me levou à casa dela, eu fiquei 
completamente paralisada, a olhar para aquilo tudo, até que ela me agarrou no braço: 
“anda, que o lanche já está pronto”. E eu a entrar na cozinha enorme, com a criada a 
servir o lanche. E depois, convidaram-me para ir à festa de anos, para ir para a Tapada 
fazer um piquenique. Eu estava felicíssima! (risos) Ela convidou tão poucas meninas e 
eu era pobre… Foi-me convidar a mim... Eu sempre tive pessoas que gostavam muito de 
mim, como os meus sogros que, assim que me viram, se agarraram logo a mim. E foi 
através deste contacto que conheci o meu marido. Não comecei a namorar logo com ele, 
mas gostei logo dele. 

Antes, o meu pai não me deixava pintar e o meu marido também não. Nem pensar em 
pintar-me! Nem podia ter pinturas em casa! Uma vez pintei as unhas com verniz que não 
era meu, o meu pai veio mais cedo e viu-me com as unhas pintadas e eu tive que raspar 
tudo com uma tesoura porque não tinha acetona. Ele não queria que olhassem para o que 
era dele. A minha mãe foi uma pessoa que se arranjava quando ele a conheceu. A minha 
avó teve três rapazes e uma rapariga! Imagine o que era! A minha mãe tinha tudo o que 
era bom e arranjava-se. O meu pai, enquanto não destruiu a minha mãe para que 
ninguém olhasse para ele, não descansou. A minha mãe foi diminuindo até que ficou um 
trapinho. E comigo também achava mal. Lembro-me que quando me casei, a minha 
sogra comprou-me uma bisnaga de “Tocalon” porque eu era muito branca, um branco 
amarelado. E eu punha um pouco. E depois comecei a arranjar-me mais e a pintar-me. 
Arranjei as sobrancelhas e o meu marido detestou. Uma vez pintei-me e o meu marido 
não vai de modas: vai molhar a mãe ao lavatório e lava-me a cara duas vezes. E eu 
voltei-me a pintar. Estava grávida da Maria. Os meus sogros também eram contra as 
pinturas. Mas eu tornei-me a pintar até hoje. Pinto-me todos os dias. Não ponho rímel, 
ponho um lápis nos olhos, uma base e um blush. É muito importante para mim. Pinto 
sempre os meus lábios de vermelho. Quando não me pinto, não me sinto bem, parece 
que não sou eu. Desde que me casei que me pinto todos os dias. Se hoje não me pinto é 
que ele é capaz de ficar admirado. Levanto-me e pinto-me (risos). Posso ir lavar janelas, 
lavar o chão, mas estou como se fosse trabalhar. Sinto-me muito bem assim. Não estou 
exagerada. E o cabelo também é importante. Isto tem a ver comigo, não tem a ver com o 
agradar os outros. Sinto-me bonita e, por isso, sinto-me bem. Sinto mais bonita quando 
olho ao espelho e vejo-me com um batom vermelho. Se eu tiver o cabelo um pouco 
oleoso, já não me sinto bem. O cabelo e os lábios são muito importantes. As unhas dos 
pés, no Verão, gosto de vermelho. Há pouco tempo, andei com unhas azuis, o meu 
marido detestou, não achou muita graça. Mas não tirei. Ele também não me faz a 
vontade em muita coisa. 

Lembro-me da minha irmã Paula nascer na mesma casa que eu, na mesma cama. Nós 
fomos todas fechadas dentro de um quarto porque a casa era pequena. A casa só tinha 
uma cozinha, um quarto e uma sala. Na sala, havia um divã onde dormia a minha avó, 
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com a minha irmã Aida, aos pés. No meu quarto, dormia o meu tio. Na cozinha, a minha 
mãe tinha um colchão, onde dormia o meu pai e ela e eu aos pés dela. E o bebé, ao lado, 
num colchão de bebé. Havia sempre bebés. Não havia camas, eram colchões. Havia um 
fogão a petróleo e um candeeiro a petróleo. Não havia electricidade. Era a casa da minha 
avó. Depois, fomos viver para cima da casa da minha avó. A minha avó morava num 
pátio, com 4 inquilinos e nós não, era uma porta e estávamos logo em casa. Sempre 
adorei dormir sozinha. Aí havia 2 divãs: um divã para a minha irmã Aida e outro para 
mim, com a mesinha de cabeceira a meio. No outro quarto, ficavam os dois rapazes: o 
Fernando e Américo. Vivíamos sem luz, sem água e sem casa de banho. Tínhamos uma 
pia, com uma tampa de madeira. E a minha mãe tinha sempre um frasco de creolina, que 
era um grande desinfectante. Tinha 7 anos quando mudei de casa. 

Houve ainda uma fase em que eu fui dormir para o sótão da minha vizinha porque o meu 
irmão começou a crescer e eu dormia com ele. A minha mãe entendeu que não queria 
que dormíssemos juntos porque ele começou a ser adolescente. Só não dormia, às vezes, 
ao fim-de-semana porque ela tinha um irmão, que era professor e quando vinha a 
Lisboa, ficava lá. Ela mudava os lençóis, ainda me lembro do cheirinho daqueles 
lençóis… 

Livros, eu não tinha. Mas, lembro-me de uma colega minha, que vivia com os avós, eu 
era muito amiga dela, a Ana Maria, mas que nunca mais a vi, desde os 12 anos e lembro-
me que tinha poder de compra e o avô dava-lhe borrachas e dava-me sempre uma 
borracha, um lápis e um caderno. E, no meu tempo, havia, nas papelarias, uns 
autocolantes com umas bonecas, com toucas e vestidos. E púnhamos essas bonecas em 
cada página do caderno. Cada vez que mudava a página, via uma boneca diferente, com 
vestidos diferentes. A minha mãe não me comprava livros, dava-me um lápis e era 
partido ao meio, metade para mim e metade para um dos meus irmãos. Eu ficava tão 
triste. Eu afiava o lápis e ficava logo sem lápis e ela via que eu tinha o lápis tão 
pequenino, dava-me um lápis. Eu escondia para que a minha mãe não visse porque 
senão cortava ao meio. 

Nunca ninguém me contou histórias. As únicas histórias que me contavam eram todas 
reais: “até parecia uma história”. E não havia esse hábito. Nunca gostei muito de ler, não 
sei se foi de ter deixado a escola, de me terem cortado essa oportunidade... Gosto muito 
de escrever, gastava muitos os cadernos porque escrevia muito. Lembro-me da história 
do “Capuchinho “ e lembro-me das histórias dos livros de leitura da escola, a “História 
da Formiga”, por exemplo.  

Lembro-me da minha mãe ler aqueles romances. E eu, às vezes, tirava-lhe e lia porque 
aquilo era apaixonante. Lembro-me de ler esses romances de amor, era o que eu queria 
(risos). Aqueles livros pequenos, compravam-se aos homens que vendiam na rua. Eu lia 
e ficava toda contente. Aquilo era: “eles namoravam, ficavam chateados, tiveram não sei 
quantos dias sem se verem, ou anos, e depois encontravam-se e ficavam felizes”. Ficava 
contente porque parecia que era eu (risos). Desejava, para mim, uma vida semelhante 
aquelas histórias.  

Eu, quando ia para a escola, havia, à entrada do beco onde morava, um sapateiro e ele 
mandava-me ir buscar sapatos a outro sapateiro, lá perto. E esse sapateiro tinha um filho 
muito giro. E esse filho viu-me e meteu um bilhete dentro de um sapato onde dizia que 
gostava de mim. Mas eu não gostava dele. Era muito miúda. Mas já pensava assim: “ele 
gosta de mim, ele também é engraçado” e vinha logo aquela coisa de pensar em casar e 
ter filhos. E idealizava sempre o casamento como um dia especial. A Maria não casou 
pela igreja e tive muita pena porque eu gostava muito e tudo pela grandeza do dia, do 
momento. E a Joaquina também não vai casar pela igreja. Paciência... Casei, eu! É o 
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mais importante! Elas que sejam felizes à maneira delas. 

Desde que fui “senhora”, a minha mãe dizia: “Agora és uma senhora, não podes andar 
com rapazes, não podes andar na rua. Vais casar, vais tratar do marido e dos filhos. Vais 
ajudar o marido na casa. Só na casa.” Mas eu sempre quis ter o meu trabalho porque 
para o meu pai, a mulher é para estar em casa. Fui ensinada assim. Mas, não fui na 
conversa dele. Mas influenciou muito a minha maneira de ser. No início do meu 
casamento, eu queria fazer tudo em casa, tinha que estar tudo limpo. A minha sogra não 
fazia nada. Eu até pintava as janelas todos os anos. Fazia questão de ser eu. Achava que 
era eu que devia fazer, era da minha função. A minha sogra tratava das comidas, que 
para mim já era um alívio e eu tratava das limpezas. Há duas coisas que não gosto de 
fazer, mas tenho que fazer: é cozinhar e passar a ferro. Um dia, “quando for princesa” 
(risos), gostava de não ter que fazer (risos). 

E depois, fomos para a outra casa e, depois, para as Olaias. Fui para os as Olaias fazer os 
12 anos. Foi na altura das cheias de Lisboa, houve muita gente que ficou sem casa e nós 
viemos para as. Nesse prédio, ainda tenho a viver a minha mãe, com 83 anos, um tio e 
um irmão mais velho. Aí nasceram os meus irmãos mais novos porque o meu irmão 
mais novo, que tem a idade da Maria. A minha mãe foi grávida ao meu casamento. 
Agora, somos: Eu, a Ana, a Paulina, a Vera e a Teresa, somos 5 raparigas e 3 rapazes. 
Éramos 9, mas a minha irmã Clarinda morreu. A minha mãe foi mãe de 12 filhos, mas 
alguns faleceram. O meu sogro, que já lidava comigo, tinha um negócio e levou-me com 
ele. Era um negócio de “nogats”. 
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Eu conheci o meu marido aos 13 anos, nas Olaias. A família dele também foi para lá por 
causa das cheias. Ele veio de Algés e eu de Alcântara. Éramos vizinhos e, nas traseiras 
dos prédios, havia aqueles espaços enormes e era para aí que íamos brincar. Ele 
namorou uma amiga minha primeiro e depois ainda foi namorar com outra, mais a sério, 
durante 3 anos. Ele tinha muitas meninas que gostavam dele. E foi aí que eu sofri 
bastante. Gostei do meu marido assim que o vi, com 13 anos. Respeito muitos os jovens 
e costuma-me imenso ouvir dizer a pessoas mais velhas “que os jovens sabem lá o que é 
gostar?”, não é verdade. Pode acontecer haver quem não sabe ainda aquilo que quer, 
mas eu soube aquilo que queria. Eu cresci muito depressa. Então, gostei muito dele e 
sofri muito por ele. Pensava muito nele... 

A primeira vez que o vi ele estava nas traseiras a jogar à bola. Eu estava com uma amiga 
e ela é que me chamou a atenção: “olha, já viste aquele?”Mas, não era para ele, era para 
o irmão dela, que era giríssimo. E eu disse: “Quem, aquele moreno?”. E ela: “Não, o 
outro, de amarelo claro. Vai falar com ele!” Eu comecei a conversar com o irmão dela, 
mas nunca senti nada por ele. Quando olho para o meu marido, senti qualquer coisa... 
Era muito giro, era bonito, moreno, cabelo encaracolado, chamava a atenção. Ele, 
entretanto, foi professor de basquetebol, tinha miúdos à volta dele. Era bem constituído, 
tinha postura (risos). 

Mas, como entretanto, soube que ele namorava com esta minha amiga, acabou. E depois, 
começou a namorar com uma outra, que era filha única, com outro estilo de vida. Uma 
vez, deu-lhe boleia, da escola e a partir daí... Ele era muito bom a matemática, começou-
lhe a dar explicações e começaram a namorar. Aí já gostava muito dele, cada vez mais.  

A pessoa que sabia que eu gostava muito dele era a minha sogra. A minha sogra não 
gostava muito dela, mas o meu sogro, sim, ele gostava de pessoas com um estatuto 
elevado...O meu sogro deu força para que eles namorassem. A minha sogra dizia-me: 
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“se ele tiver que ser teu, é!” Eu, quando o via com ela, sofria, chorava. Mas tinha 
esperança que um dia... Nunca lhe dava a entender a ele. Uma vez chorei tanto que o 
meu irmão mais velho até pensou que tivesse havido alguma coisa entre nós. Houve uma 
altura em que eles se zangaram, namoramos um pouco, mas depois foi logo para ela, 
outra vez. 

Depois, começaram a falar em casamento, aí tinha já 16 anos. E falavam como é que ia 
ser o casamento: “vai ser assim, com aquelas espadas cruzadas”. E eu estava ao pé, pois 
trabalhava para os meus sogros. O tempo que eu tinha livre, ia para o pé da minha sogra, 
porque me dava de comer. Eu ouvia as conversas e sofria em silêncio. Até que um dia 
comecei a namorar um rapaz que a minha mãe gostava para ver se eu me esquecia dele. 
Tinha 15 anos. O outro rapaz também vivia bem, o pai tinha uma ourivesaria. Trouxe-
me logo uma aliança de namoro, eu nem um beijo lhe tinha dado!  

Os meus sogros e a minha mãe também o conheciam porque ali havia muita gente 
jovem, éramos muitos e estávamos todos na rua. Fazíamos bailes, no Santo António, 
enfeitávamos as ruas. Éramos todos amigos: ricos, pobres. Então, comecei a namorar 
com o rapaz, mas não podia namorar lá em casa por causa do meu pai. E a minha sogra 
disse-me: “podes vir namorar para aqui” e eu ia. Lembro-me de estar na sala, sentada e 
ele ao pé de mim, de mãos dadas e depois deu-me um beijinho. O telefone tocou e o meu 
marido foi atender e quando me viu com ele, escreveu-me um bilhete a ralhar comigo 
como se fosse meu dono. E deu um pontapé numa almofada, todo danado (risos). Foi 
esse caso que não significou nada, só houve um beijo na cara, que dou a qualquer 
pessoa. A sério, a 100%, o meu marido foi o único, desde os 14 anos. 

Até que chegou uma altura que o meu marido disse para a namorada que estava muito 
indeciso, que não sabia de quem gostava mais, se dela ou de mim. Ela deixou-o, 
acabaram. Mas eu acho que foi a rapariga que ele mais amou. Tenho a certeza disso. 
Depois, a minha mãe não queria que eu namorasse com ele, dizia: “se ele gostasse de ti, 
já tinha namorado contigo há muito tempo. Começou a namorar contigo para fazer 
ciúmes à outra!” Vivíamos todos no mesmo prédio. O meu pai não queria. Namorei com 
o meu marido desde os 17 anos e casei aos 19 anos. O meu pai não queria que eu 
casasse, não queria assinar. 

Assim que acabou com a outra namorada. Entrou dentro de casa, agarra-se a mim e diz 
“queres namorar comigo? Já acabei tudo com a Lurdes.” Ele agarrou-se a mim e beijo-
me ali e eu fiquei toda atrapalhada porque alguém podia ver, que ali era tudo de portas 
abertas. Esse momento nunca mais me vou esquecer e não tenho palavras porque foi a 
concretização de um sonho. Tirando o nascimento das minhas filhas, foi a coisa melhor 
que me aconteceu.  

Nós namorávamos sempre na presença de outra pessoa. Nada de portas fechadas. 
Lembro-me de uma vez estar na casa da minha sogra de porta fechada e ela abria. Por 
vezes, não estávamos a fazer nada. E era sempre em casa. Quando fui a primeira vez ao 
cinema com o meu marido, levei a minha irmã comigo. Ia sempre aos bailaricos. O meu 
pai não queria, mas ele deitava-se cedo e a minha mãe não fechava completamente a 
porta da rua para ele não ouvir e eu, devagarinho, lá ia, às escondidas. O meu pai, a 
partir das 8 da noite, ninguém saía à rua. Tudo dentro de casa. Quando ia aos bailaricos, 
dançava muito. O meu sogro era uma pessoa que andava muito nessas coisas. Mas 
sempre havia pessoas a ver. Não podíamos andar aos beijos no baile. Havia um rapaz 
que tinha aquele hábito de se encostar muito e nós próprias, as raparigas, não 
gostávamos. Dizíamos:”eu danço contigo mas afasta-te!” 

O momento que ele me pediu em namoro foi muito marcante. Nunca conheci outro 
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homem. Eu faço, dia 19 de Agosto, 37 anos de casada. Quando comecei a namorar, 
pensei que tinha encontrado a pessoa certa. Eu gostava tanto dele. Eu não via mais nada. 
São muitos anos. Não posso dizer que tem sido tudo bem e acho que não é bom ser tudo 
bom. Nós aprendemos muito com as coisas más porque se for tudo bom, não 
conseguimos dar valor aos momentos bons. Mas não me posso queixar.  

Fiz enxoval, mas fiz pouco. Lembro-me de ainda bordar um lençol cor-de-rosa. A minha 
sogra comprou uns metros de tecido e eu puxei-lhes os fios, fiz a bainha e bordar. 
Guardava numa mala preta com pioneses, um baú com uma gaveta por baixo. As coisas 
pequenas guardavam-se na gaveta. Depois tinha uma tampa de madeira. Era onde metia 
os lençóis, panos de cozinha, toalhas de mesa, toalhas de chá, só um cobertor. A minha 
mãe só me deu um. Comecei a fazer coisas muito cedo. Cheguei a fazer pegas em croché 
e punha um tecido por detrás. Comecei a fazer mais a sério com 17 anos porque também 
não tinha dinheiro para comprar o enxoval e aos 17 anos foi quando comecei a trabalhar 
a sério e a ficar com um dia de salário. O resto era para a minha mãe. E com esse dia de 
salário, que eram 40 escudos, comprava coisas. Só me dava um dia até casar e, no último 
mês antes de eu casar, é que me deu o ordenado todo. Comprava copos de alumínio, que 
ainda os tenho ali, toalhas, toalhas turcas de casa-de-banho, os lençóis. Era o que era 
mais acessível. Mas tinha pouco e trouxe tudo. 

Nunca me imaginei solteira. AI! Não! Isso não. Eu nasci para casar. Era uma tristeza. 
Que horror! Solteira, não. Isso estava mesmo fora de questão! Eu tive tantos rapazes à 
minha volta, era impossível. Nunca me passou pela cabeça ficar solteira, isso não. 

Ele pediu-me em casamento, estava eu internada no hospital, estava a ler o livro: “Amar 
não é pecado”, um livro cor-de-rosa, uma história de amor. Quando ele chegou lá, eu 
não estava na cama, tinha ido para o bloco operatório. Ele foi lá e deixou-me um bilhete 
dentro do livro. Dizia que queria casar comigo, que gostava muito de mim, “agora mais 
do que nunca”, que tinha a certeza daquilo que queria. Eu li aquilo e fiquei felicíssima. 
Foi a minha “cura total” porque eu gostava muito dele e ainda hoje gosto do meu marido 
como se fosse daquela altura. Nada mudou.  

Houve um anel de noivado, com duas pérolas. Eu não gostava muito daquele anel e 
consegui trocar por outro, no fim de muitos anos. Ele, quando soube, ficou um pouco 
triste. Namorámos um ano e estivemos noivos outro ano. 

Vivi mais esse momento do que propriamente o dia do casamento. Foi tudo tão rápido. 
Casei no Mosteiro dos Jerónimos, foi um casamento lindíssimo. Devo-o aos meus 
sogros, foi tudo eles. Eles foram os meus padrinhos de casamento, foi espectacular. 
Lembro-me perfeitamente do dia, de sair daquele carro preto, grande. Os turistas a 
tirarem-me fotografias. Lembro-me muito bem de estar sentada num leão, no jardim, lá 
dentro e estava cansada. O fotógrafo estava a tirar fotografias. E o meu marido pôs-me a 
mão na cara e disse-me: “olha para mim, estás linda!” Agora, ele, se calhar, já não se 
lembra nada disso. No dia do meu casamento, eu era uma princesa naquela passadeira 
vermelha a entrar pelos Jerónimos adentro, ao som do órgão (risos). 

Foi muito importante que eu pudesse convidar as pessoas todas que eram importantes 
para mim e consegui. E era ir vestida de noiva: o vestido e um véu enorme. Primeiro, 
queria levar um chapéu porque uma colega minha tinha casado de chapéu e eu achei que 
tinha ido lindíssima. A minha sogra: “Ah, filha, de chapéu?” (careta), “experimenta o 
véu!” Então, experimentei e quando vi, parecia uma princesa! (risos). Eu tinha os 
cabelos compridos. Fui com um véu enorme. Digo à Joaquina para ir de véu e ela diz 
que me vai fazer a vontade. A Maria não foi de véu e eu fiquei triste.  
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O meu pai não foi ao meu casamento, foi um vizinho que me levou ao altar. Inclusive, a 
mulher dele acompanhou-me, quando eu estava grávida da Maria. Eu sentia-me muito 
mal, desmaiava muitas vezes, não sei porquê. Quando ia ao pão e ao talho, aqueles 
cheiros…E esta minha vizinha acompanhou-me sempre.  

Não tenho quase nada do meu casamento, só as luvas. Eu casei em Agosto, fiquei 
grávida em Dezembro e a minha irmã Clara faleceu em Março. Foi muito repentino, 
com um tumor na cabeça. E, naquela altura, dizia-se que, quando se era virgem e se 
morria, se devia ir vestida de branco, de vestido de noiva. E foi com tudo o que era meu. 
Também fui um pouco criticada porque se dizia que não era bom. Mas, já não penso 
nisso. Para mim, na altura, foi importante. E foi muito importante porque acho que ela 
merecia. Naquela altura, eu acreditava naquilo. Levou grinalda e tudo. Era uma noiva 
que estava ali deitada. Era assim, naquela altura. Era como os bebés, quando morriam, 
também iam de branco, às vezes, até de vestidos de baptizado, como os anjinhos. Eu 
ofereci o meu vestido porque deve ter havido alguém mais velho do que eu que me deve 
ter dito que era assim. Hoje, não fazia o que fiz - disseram-me que tinha que fazer - 
vestir-me toda de preto, inclusive de lenço na cabeça. Naquela altura, acreditava-se 
muito naquilo que as pessoas diziam. E eu, de aliança e toda de preto, era provocada por 
muitos homens que pensavam que eu era viúva. E fiz a gravidez de preto. Só em Julho é 
que vesti uma coisa de cor, mas ainda houve uns falatórios, mas já não conseguia andar 
mais de preto, de Verão.  

Tenho um álbum de fotografias, é importante. Às vezes, vou lá. Aliás tenho uma 
fotografia a sair do Mosteiro dos Jerónimos na sala. De vez em quando vejo e vê-se a 
mudança: “Aqui estava mais gira! Aqui estava mais magra! Aqui estava mais gorda!” 
Mas não tenho medo de envelhecer, as rugas não me incomodam. É tratar bem da pele 
para nos sentirmos bem. Não é fazer plásticas. Sou capaz de fazer uma drenagem, agora 
plásticas, não. 

O meu marido foi o único namorado que eu tive e o único marido. Foi um casamento 
contrariado pelos meus pais porque, ao casar, era menos um ordenado que entrava em 
casa. E, como o meu pai não gostava muito trabalhar, apesar de ser um bom 
profissional…  

Casei com 19 anos e fui viver com os meus sogros. O meu marido foi para a tropa, 
fiquei de bebé. Ele não queria, mas eu acabava por me sentir um pouco sozinha. Vivia 
com os meus sogros que conseguiram ter um papel bastante importante para nós, de pai 
e de mãe. Entretanto, o meu sogro ajudou-me bastante, fez-me o meu casamento. Os 
meus sogros foram os meus padrinhos de casamento. Vivi com os meus sogros durante 
14 anos. Depois, vim viver para Queluz, para outra casa.  

Tive a minha filha Maria. Adoro as minhas duas filhas, mas adoro a Maria (choro) 
porque foi uma filha que me marcou muito por causa do acidente que ela teve, com 12 
anos. Ainda hoje tenho a imagem dela. Eu fiquei grávida, a Maria nasceu. Era a única 
neta do lado paterno. Eles não faltavam com nada, absolutamente nada. A Maria 
chegava a “trocar” o pai pelo avô, pela companhia. Na altura das férias, nós 
perguntávamos-lhe: “queres ir connosco ou queres ficar com os avós?” E, ela escolhia o 
avô. O avô faleceu na companhia dela. Sinto muito a falta dele, ainda hoje me lembro 
dele. A minha sogra era boa, mas ele conseguia superar. Também era uma pessoa mais 
bem formada, não desvalorizando a minha sogra. 

Sempre desejei ter filhos, nunca pensei em não ter. Antes do casamento, queria 4, 5 
filhos. Quando casei, tive dúvidas, pensei: “não quero ter filhos”. Casei e quando tive a 
Maria disse: “vou só ficar com um filho”. Porque a minha mentalidade estava a mudar. 
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Como a minha mãe tinha tido muitos filhos e passado tantas dificuldades, eu não queria 
passar pelo mesmo. Tinha medo e não queria. Há a diferença de quase 9 anos da Maria 
para a Joaquina. Queria muito ser mãe e as pessoas também. Eu queria tanto que fui eu 
que planeei tudo sozinha. Ele não queria porque ia para a tropa. Mas eu não queria ficar 
tão sozinha. E foi com o nascimento da Maria que ele não foi para fora, para a guerra. 

Entretanto, fico grávida da segunda filha, não sei como, mas fiquei. Lembro-me do dia. 
Foi uma falha ali que eu não pensei que acontecesse. Fiquei grávida e disse: “Meu 
Deus”. Ainda andei ali a pensar... Disse aos meus sogros que não tinha condições 
nenhumas para ter um outro filho. Tínhamos uma viagem a Ceuta. Disse ao meu marido 
e aos meus sogros. Fui fazer análise e disse: “eu estou de bebé” e o meu sogro disse: 
“qual a parede que vou deitar a baixo?” (risos). Teve uma reacção espectacular. E disse 
que já não ia a Ceuta porque me sentia muito mal, vomitava, emagreci 7 quilos das 2. 
Comia e vomitava. 

As minhas filhas são baptizadas pela igreja e eu tive muito gosto em convidar as pessoas 
que tiveram ao meu lado. 

Eu continuo a dizer que amo muito o meu marido, mas nunca trocava as minhas filhas 
por ele. Foi com o meu marido, mas podia ter sido outro homem; as minhas filhas, não. 
Não há iguais, nem nunca vai haver. São dois seres que tiveram dentro de mim, são 
minhas. Dou tudo por elas. 

Vim para aqui tinha a Joaquina 4 anos. Entretanto, deu-se o acidente e a Maria quis ficar 
com a avó. Perguntou se nós nos importávamos que ela ficasse com a avó para ela não 
ficar sozinha e a Maria já tinha a vida dela, a escola e as amigas. E tinha também família 
do meu lado, as tias. Depois, vim para aqui, para outra casa. Tinha comprado a casa há 
dois anos. Eu tive tantos anos com os meus sogros porque o meu sogro não queria, de 
maneira nenhuma, que nós saíssemos de lá. Ele dizia: “vão comprar casa e depois não 
têm ninguém que vos ajude…”. Nós viemos e ele ajudou. Depois, fiquei sem emprego, a 
empresa fechou, começou a haver a crise. Hoje, as pessoas falam da crise mas ela já vem 
de há uns bons anos atrás. Fiquei sem emprego em Agosto, há 23 anos. Foi o meu 
primeiro emprego. Estive 22 anos naquela empresa, nas. Era uma empresa de têxteis. 
Entrei para aprender tecelagem, depois chamaram-me para ir para o escritório, dar 
assistência ao escritório. Estive lá 2 anos. Depois, o meu marido também ficou 
desempregado em Dezembro. E nós, sem ninguém para nos ajudar e com duas filhas. A 
Maria estava a estudar e a Joaquina era pequenina. Mas conseguimos os dois. “O mundo 
caiu-nos em cima”, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. E hoje estou a sofrer 
algumas alterações no meu corpo, é tudo um acumular de situações.  

O meu marido ficou desempregado. Andámos à procura de outro emprego. Tivemos 
pessoas que nos ajudaram. Eu comecei a trabalhar em perfumaria; trabalhei 15 anos em 
perfumaria porque chegou uma altura em que, no comércio, tinham preferência por 
mulheres já de uma certa idade, não digo mulheres velhas, mas mulheres com 40 anos, 
do que meninas bonitas, com 18 e 20 anos porque faltavam muito ou não se 
interessavam pelo trabalho, ou porque não se arranjam de forma adequada. Preferiam 
pessoas com uma certa responsabilidade. Eu e o meu marido fomos para o Centro de 
Emprego, recebemos uma indemnização, mas não foi logo. Não foi muito, mas foi 
alguma coisa, até para pagarmos a alguém que nos tinha ajudado. Mas foi bom. Somos 
bons pagadores, não devemos nada a ninguém. Eu transmiti sempre isso às minhas 
filhas. Se há, compra-se; se não há, não se compra. Não é só poupar, é não gastar. 
Amanhã, pode-nos fazer falta, mas também não fazemos da nossa vida uma escravidão. 
Tem que haver um meio-termo. Eu sou mais impulsiva (risos) e a Joaquina também. A 
Maria é mais o pai. Lembro-me de, às vezes, o pai lhe dar dinheiro para os transportes e 
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se ele ia de boleia com alguém, guardava o dinheiro. Às vezes, dava-lhe dinheiro para a 
comida e se ela comia em casa, guardava. Era poupadinha. 

Mas, sou feliz. O meu marido é espectacular, é muito meu amigo. Não é perfeito, não há 
ninguém perfeito, mas é bom. Não me falta nada dentro do possível. Não somos ricos, 
vivemos do trabalho, o que é bom. Não sei se seria feliz se fosse rica, o dinheiro ajuda 
um bocadinho, mas não é tudo. 

No início, esperava aquilo que tenho recebido, que tenho vindo a receber ao longo destes 
anos. Era mais ou menos isto que eu queria, não fugiu muito ao que eu imaginava, de 
maneira nenhuma. A única coisa que eu penso hoje é, há uns anos atrás, eu pensava que, 
quando chegasse à minha idade, eu tivesse mais tranquilidade, a todos os níveis: estar 
mais tempo com o meu marido, poder dar-lhe mais outras coisas e ele a mim. Não temos 
tempo para nós. Este mês passaram dias que eu quase que não via o meu marido porque 
eu saía e ele ainda não tinha chegado. Não pensei que isto acontecesse comigo, com esta 
idade.  

Houve coisas que estacionaram um pouco. Mas, às vezes, ainda digo ao meu marido: 
“parece que casámos hoje!” Refilamos também um com o outro! (risos) Mas é o stress e 
tantos anos: 37 anos de casados e os outros? Desde os 14 anos... 

Eu não sou muito romântica, mas sou sensível. E, nós, às vezes, ao sermos sensíveis, 
conseguimos dar ou transmitir algo a uma pessoa que precise de carinho. Dou muito 
sensível. Romântica, nunca fui muito. Sou uma pessoa que não anda muito aos beijos. 
Cumprimento com um beijinho, dei milhares de beijos às minhas filhas e dou às minhas 
netas. Mas, não ando muito nem gosto que andem muito a agarrar-me. Mas, até hoje 
acredito ao amor para toda a vida e é pena haver muitas pessoas que já não acreditam no 
amor para toda a vida. Mas eu quero acreditar nisso. A minha vida pode mudar, amanhã 
o meu marido pode dizer que não gosta de mim ou que se apaixonou por outra pessoa 
porque isto está cada vez a acontecer mais. O que eu acho é que isso era um drama, mas 
também não sou mais ou menos do que os outros. Teria que aguentar.  

Há sempre três coisas que eu desejo: saúde, amor e dinheiro. É um desejo, não digo em 
voz alta! (risos) Abrange o meu marido, as filhas e as netas. É a saúde. Não é o dinheiro. 
Porque se tivermos muito dinheiro e sem saúde... O amor, para mim, é dar tudo de 
melhor que eu tenho e que eu sinto a outra pessoa. Nem que eu tenha que ficar sem 
nada. Mas tudo o que eu tenho de bom em mim, consigo dar. Às vezes, penso: “se eu 
tivesse dinheiro, dava isto aquela pessoa...” Sem amor, nada importa. 

Havia comportamentos meus que mudaria. Fui tolerante de mais... Há hábitos que se vão 
criando, que nós às vezes alimentamos e depois já não suportamos e já não se consegue 
mudar. As minhas filhas dizem: “Agora é difícil mudares o pai!” Acho que o meu 
marido devia valorizar-me mais. E achava importante haver uma maior partilha em 
relação às coisas da casa. E conseguir um tempo para mim. Não tenho tempo para mim. 
Gostava de ir ao ginásio porque faço isto tudo para o bem-estar dele e também porque eu 
fico bem comigo mesma ao estar a fazer isto. “Como é que eu hei-de ir ao ginásio se 
depois há o jantar para fazer, venho tarde... Ainda hoje ele disse-me: “A Maria vem cá 
jantar” e eu disse: “eu não vou fazer jantar, ando cansada. Estou a precisar de férias!” 
Aliviava um pouco se ele colaborasse mais. Ainda esta semana eu disse-lhe que tinha 
muito que fazer hoje e ele perguntou-me porquê. Eu disse que não tenho tempo para 
limpar a casa. E ele respondeu que não sabia se tinha tempo porque tinha que fazer a 
mala de férias. Mas fez, aspirou até lavou o chão. Gostava que não fosse preciso dizer. 
Ele tem sempre tempo para ele, é professor de Kung Fung. Enquanto está lá, está 
usufruir do seu tempo. E eu estou a onde? “Na casa, na cozinha, agarrada às panelas!” 
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Talvez, mudasse um pouco. Às vezes, sinto uma certa revolta porque acho que o meu 
marido devia valorizar-me mais. É meu amigo, mas devia dar-me mais valor, ao nível de 
me ajudar mais cá em casa. Ele pensa mais nele próprio. As minhas filhas dizem-me, 
muitas vezes, que “tu habituaste mal o pai”. E quando estou assim sozinha, começo a 
fazer uma análise para mim mesma: “Afinal, o que é que eu tenho de mau? Tenho uma 
casa, um emprego, um marido, que me trata bem, nunca me tratou mal; tenho duas 
filhas, duas netas... Tenho que dizer que por isto sou feliz! (risos) 

Quando eu saí de Massamá porque a empresa fechou e fui para Telheiras trabalhar, ele 
não queria que eu fosse mas eu não quis. Não estou na altura para ficar em casa. A fazer 
o quê? A ficar em casa só limpava, passava o dia a limpar. É importante para mim, 
trabalhar: tenho o meu dinheiro, não preciso de pedir. 

Para mim, a fidelidade é o mais importante. Eu acredito ou quero acreditar que o meu 
marido, desde que casou comigo, não teve outra mulher. Assim., como eu, nunca tive 
outro homem. E tive homens que se metiam comigo, até aos 45 anos. Eu trabalhei numa 
perfumaria e usava saia até aqui (acima do joelho). Era magrinha, jeitosa, arranjava-me 
bem. E toda a gente me dizia que eu tinha trinta anos. Agora, há 5/6 anos fui mesmo a 
baixo. Comecei a entrar na menopausa... E a vida tem problemas, temos filhos, temos 
preocupações... A sinceridade também, é importante e o respeito. 

Há um tempo atrás uma colega minha disse-me: “Ó Filipa, nunca pensou em ter 
qualquer coisa com outro homem?” E eu respondi: “Que pergunta tão parva! Porque é 
que haveria de pensar se eu tenho um homem de quem gosto tanto!” Este pensamento é 
de alguém que não se sente realizada ou que está com marido contrariada. Eu não tenho 
necessidade nenhuma: Meu rico marido! O meu marido satisfaz-me em tudo. Foi e é o 
amor da minha vida! 

A Maria teve boas colecções de livros. Os livros eram muito importantes. Até filmes. 
Dei e transmiti às minhas filhas aquilo que gostava que os meus pais me tivessem feito a 
mim e não fizeram. 

Também conto histórias às minhas netas. Invento histórias, sem livros. E depois peço 
que depois seja elas a contarem-me a mim. Invento histórias com princesas. Também 
conto a história dos 3 porquinhos, à minha maneira, vou inventando. Fazemos a festa do 
pijama. A mais velha fez um trabalho em que dizia que de uma avó gostava das comidas 
e da outra, das brincadeiras. 

Digo sempre: “Estás uma princesa!”, “Pareces mesmo uma princesa”. Quer dizer que ela 
é linda, é uma beleza. Vão lá meninas ao cabeleireiro e eu digo: “pareces mesmo uma 
princesa! Estás mesmo linda!” (risos). Está no meu vocabulário. Digo muitas vezes 
(risos). Às minhas filhas também chamo. Às vezes para arreliar à Maria dizia que tinha 
sido encontrada num caixote do lixo e à Joaquina dizia que era filha de uma cigana. Só 
para brincar. Às vezes, dizia: “O meu namorado ainda não telefonou!” E a Joaquina 
dizia: “O teu namorado é um meu pai! (voz chorosa). Aquelas brincadeiras… (risos). 
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Anexo nº 9 b 

 

1. Informações Gerais 

Data(s) de realização: 13/Junho/2010 

Duração: 4h  

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante revelou uma grande espontaneidade e 
abertura em abordar assuntos relacionados com a intimidade. 

 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não houve nenhum 
constrangimento a registar. 

2. Caracterização Socioeconómica 

 

Idade: 70                                         Estado Civil: divorciada 

Nacionalidade:  Portuguesa            Naturalidade: Lisboa 

Habilitações académicas: Frequência universitária  

Profissão: Reformada 

Nº de filhos/as: 4                             Idades:  38, 41, 42 e 43 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: - 

Profissão do companheiro/cônjuge: - 
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História de vida Codificação 
 

A minha história é: eu nasci no Alentejo, o meu pai era de Lamego, estudou 
medicina em Coimbra, formou-se em 1933 e foi trabalhar para o Alentejo e 
conheceu a minha mãe. Então, eu nasci em 1939, o meu pai casou-se em 1937, 
salvo erro. Depois, aos 2 anos vim para Lisboa, para uma terra onde havia todos os 
sanatórios, que o meu pai era especialista de pulmões e era o sítio dos sanatórios, 
que era aquela região que se chamava, ainda se chama hoje, mas não tanto, a região 
saloia, que é Loures.  

O meu pai fazia clínica em casa, tínhamos um consultório em casa, que eu ajudava, 
ajudava a fazer todos os tratamentos e ai com ele, saía com ele à noite para ver 
doentes, quando ele ia e ajudava-o. A única coisa que ele nunca me deixou ver foi 
fazer partos, foi a única coisa que não me deixava porque ele fez nascer metade dos 
saloios da zona (risos), porque ele fazia clínica geral e quando estava um bebé para 
nascer, era chamado. Achava que era muito violento porque eu tinha 10, 12, 13 
anos. Foi a única coisa. Ajudava-o em tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pulmões 
lombares, injecções, pensos, ajudava-o a tudo. Eu fiz a escola primária lá e um ano 
no Alentejo, com a minha avó. Fui um ano viver com a minha avó, que a minha 
mãe teve doente. Entretanto, nasceu a minha irmã e eu tive um ano no Alentejo, 
que foi muito giro porque brincávamos, tínhamos imensos amigos, brincadeiras na 
rua, tínhamos aquele quarto com uma casa de bonecas enorme e com tudo o que as 
crianças podem ter para se divertirem. Tive lá um ano e depois voltei. Acabei a 
escola primária em Loures, antigamente era a 4ª classe, agora é 4º ano. Ia para casa 
todos os dias, ia e vinha, havia autocarros, naquela altura nós chamávamos de 
camionetas, agora a camioneta é diferente (risos).  

Depois, fui para o Liceu Filipa, 2 anos e depois fui para o colégio das Doroteias, 
interna, onde tive 10 anos, interna (risos). Fui com 12 anos, a seguir ao 2º ano 
porque as minhas primas todas estavam lá, que os pais viviam no Alentejo, então 
estavam lá, então eu fui também para lá. Foi uma experiência, por um lado, boa, 
por outro, não foi tão boa. Eu tive lá momentos óptimos, fiquei com grandes 
amizades, ainda hoje vou visitar uma antiga professora minha, que já está com 91 
anos e com quem eu me escrevo e com quem telefono, que neste momento, está no 
Porto. E fiquei com amigas do colégio e entretanto… Havia coisas que não eram 
tão agradáveis e eu nunca poria os meus filhos num colégio interno. 

A pessoa tem saudades de casa e não pode vir. Por exemplo, estarmos a ver um 
filme e de repente as freiras achavam que aquilo não era muito aconselhável e 
tiravam e acabava-se a brincadeira. Tínhamos grandes festas, grandes encenações, 
grandes teatros e brincadeiras. Mas depois havia coisas desagradáveis, no aspecto 
de às vezes… Não quer dizer que as regras não sejam necessárias mas havia coisas 
que realmente…: a pessoa ter que se deitar cedo, não poder falar à noite, estarmos 
nos dormitórios e se começávamos a falar umas com as outras, lá vinha a freira. 
Era um colégio de cariz católico, mas não era muito rigoroso, não era muito 
fundamentalista. Mas tinha regras, tínhamos que ir à missa todos os dias, acordar 
cedo, não podíamos falar quando íamos comer, só podíamos conversar depois de 
tocar a sineta e depois custava-me muito tomar o pequeno-almoço de manhã e eu 
estava na última mesa lá atrás e a madre que estava lá ao fim, por cima do estrado a 
ver o que se passava, dizia sempre: “Joana, come o pão! Joana, come o pão!” (risos 
e palma). Eu não conseguia que o pão passasse. Nunca me esqueço dessa e uma 
coisa muito chata, tínhamos um número, não nos chamavam pelo nome, eu era o 
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150 (risos). Durante 10 anos, fui o 150 (risos). Nós hoje em dia, às vezes, a falar 
com as pessoas da escola, ou quando vou visitar a minha amiga, nós às vezes não 
dizemos os nomes, dizemos os números porque era pelos números que nós éramos 
conhecidas. É uma coisa espantosa. Eu ainda hoje não me esqueci do número. 
Agora acho que já não me lembro dos outros, mas do meu nunca me esqueci. Era a 
“Joana, come o pão” e o 150. E depois eu tinha assim notas muito baixinhas a 
matemática, não gosto muito e então, quando tinha más notas, não vinha a casa ao 
fim-de-semana. Ficava um mês inteiro no colégio (risos). 

O meu pai gostava muito de cinema, de teatro e de leitura. Ele lia, era uma pessoa 
que lia muito e tinham uma cultura… Aliás, como os médicos de antigamente 
tinham uma cultura muito abrangente. Então, nos fins-de-semana e quando eu saía, 
íamos ao cinema. Deixava-me ler tudo da biblioteca dele, coisas que se calhar eu, 
com 12 anos, não entendia muito bem, agora há pouco tempo reli um que tinha lido 
naquela altura e que as freiras me confiscaram. Confiscaram-me “O Drama de João 
Baruá”, que eu levei para o colégio e a freira confiscou-me, que não podia ler 
aquilo, qua não era para a minha idade.  
Depois, havia coisas desagradáveis, no aspecto de nos meterem um bocado respeito 
com o inferno, com o céu. Nós ficávamos, eu e muita gente, não digo traumatizada, 
mas, durante muito tempo, aquilo ficou e é difícil sair-se disso porque a pessoa 
pensa sempre qualquer coisa, que está a fazer mal, eu levei uns anitos, mas não 
muitos, a sair deste esquema. Depois comecei a ir para o estrangeiro, comecei a 
viajar, depois vim para um colégio aqui para a Parede, depois fui para a escola 
Maria Ourique tirar o curso. Entretanto, dava-me com muitos estrangeiros, viajava 
todos os anos e comecei a ler, a ler outras coisas, comecei a interessar-me por 
política, comecei a interessar-me por causas sociais, dei uma volta muito grande e 
o meu pai não era católico e a minha mãe não praticava, simplesmente como estava 
lá a família, a minha mãe achou que eu e a minha irmã ficávamos bem lá.  

Por exemplo, não nos podíamos dar com rapazes, rapazes não entravam no colégio. 
Só aos Domingos, nos dias de visita, eram os pais e se ia alguém mais, era tudo 
super vigiado, estavam as freiras todas e depois nós tínhamos a hora da visita, 
acabava a visita, acabou. Eu acho que isso, de maneira nenhuma, é aconselhável. 
Entretanto, eu comecei a dar a volta, deixei de ir à missa, ainda fui quando me 
casei, ainda continuei a ir alguns anos e depois deixei, deixei completamente. 
Interessava-me muito pelas questões sociais.  

Esse período da minha infância foi muito engraçado porque nós vivíamos numa 
quinta, era uma casa, só que era uma quinta, em frente e atrás tinham um quintal 
gigantesco, com um poço e com árvores de fruto e depois tinha uma entrada para a 
garagem e a garagem tinha a porta de saída do carro para a outra rua. Portanto, nós, 
no quintal, subíamos as escadas, pois era para o outro lado que o carro saía. E 
tínhamos toda a espécie de animais, tive cordeirinhos, tive galinhas. Aliás, foi 
pena, eu sei onde está a caixa, se quiser depois vê, eu tenho fotografias que eu 
estou a arquivar, que eu realmente não me lembro, mas eu devo ter tido uma 
infância completamente no meio das árvores, flores e de animais. Era a quinta, os 
animais, as viagens de comboio. Tudo isto é comboios (aponta), eu só viajo de 
comboio, detesto andar de avião, faço viagens de comboio pelo país inteiro, tenho 
percorrido o país todo só de comboio, eu só vou de autocarro onde não há 
comboio. Para Paris, são dois dias, mas, quando vou, vou de comboio. Já fiz uma 
viagem da Alemanha para cá que levei 2 dias, já fui de Lisboa para Veneza que 
levei 3 dias e 2 noites, deitada na rede das malas porque não havia lugar (risos) 
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E íamos, enquanto eu era pequena, íamos muito para Espanha, também era muito 
engraçado porque íamos para as termas de Mandariz, o meu pai gostava muito de 
estar 10 dias nas termas, com os meus tios, nadávamos, tomávamos banho no rio, à 
noite jogávamos, no tempo em que ainda havia jogos com que as pessoas se 
entretinham muito com jogos, com passeios, depois desses 10 dias nas termas, 
percorríamos sempre uma parte de Espanha. Nessa altura, conheci a Espanha 
praticamente quase toda. Já depois de adulta, só fui à parte sul, quando fui a 
Marrocos e Barcelona conhecia, mas depois voltei para ir à costa, que é muito 
bonita, voltei lá. E era as brincadeiras de quintal quando vínhamos da escola. 

As brincadeiras preferidas era jogar à macaca, no Verão jogávamos ao prego na 
praia, vínhamos sempre para São Pedro do Estoril porque ( este retrato que estava 
ali à porta, é do meu primo direito do meu pai, eram 4 primos, era o meu pai, o 
meu primo Albino, que era professor de história) o meu primo Albino tinha uma 
casa em São Pedro do Estoril, uma vivenda enorme e nós no Verão vínhamos para 
ali sempre ao fim-de-semana. A minha mãe e irmã vinham de comboio e eu e o 
meu pai vínhamos de moto, que o meu pai tinha nessa altura uma moto e eu 
adorava andar de moto. Tenho uma fotografia na cozinha… Vinha sempre com o 
meu pai de moto. E no Domingo íamos muitas vezes para o Guincho e fazíamos 
piqueniques na praia, que a gente gostava imenso, levávamos os jogos e jogávamos 
aos pregos. Eu ando à procura dos pregos mas não encontro. Pregos de vidro, de 
cores, lindos. Eram jogos que se usavam na altura e pregos de ferro. Uns eram 
lisos, outros eram redondos e nós jogávamos e quem metia mais vezes o prego 
direito na areia é que ganhava. E depois tínhamos as forminhas. Havia uma casa ao 
lado da casa dos meus primos, que tinha uns miúdos, amigos nossos e nós 
trazíamos areia molhada da praia e fazíamos bolos com as formas e castelos na 
areia. 

E os animais eram as nossas delícias, nós andávamos sempre atrás dos animais 
(risos). Tive um coelho e já tive um coelho nesta casa, além dos cães que sempre 
tivemos. Tive um coelho. O meu pai deixava-nos dar com toda a gente, as crianças, 
que hoje se pode dizer crianças de rua, mas na altura não se chamava assim, 
aquelas crianças que brincavam muito na rua. Nós andávamos sempre na rua. Só 
nos era proibido ir para o poço, tínhamos um grande poço no quintal, fundo, com 
água, era perigoso. O meu pai até mandou tapar. Andávamos de burro (risos), havia 
muitos doentes que tinham animais, iam de burro e a minha delícia era a andar a 
passear de burro. E era sobretudo isso. E brincar com as bonecas. A casa tinha 22 
divisões, era um R/C, 1ºandar e um sótão e eu adorava ir para o sótão porque o 
meu pai tinha lá os livros, tinha as ferramentas, que o meu pai fazia muita 
bricolage, como eu. Eu adorava ir para lá, mas às escondidas porque o meu pai não 
gostava para não mexermos nas coisas. Ele tinha um escritório cheio, cheio, cheio 
de livros, aquilo era também um bocadinho interdito. Assim que conseguia 
escapava-me para lá e depois dizia-lhe: “pai, posso ir?” (risos) Mas aquilo era 
muito sagrado para ele (risos). E a infância foi toda passada assim, passada naquela 
casa. 

As bonecas, eu tinha uma de papelão preto e uma de papelão branca, eram 
lindíssimas. A minha irmã, um dia, resolveu dar-lhes banho e desmanchou-as 
todas. Tínhamos o jogo da macaca, dos pregos, jogávamos muito à batalha naval, 
que eu já me esqueci e, sobretudo eram brincadeiras de rua. Subíamos às árvores, 
tínhamos um pinhal muito grande atrás da casa era só pinhais, eram as casas da 
saúde, era a vila e depois era só pinhais à volta. Então, nós íamos para os pinhais, 
levávamos livros, lanches. Jogávamos às pedrinhas, não me lembro de mais nada 
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em especial. Só não tínhamos ordem de irmos para o pinhal à 5ª feira, nós não 
podíamos sair de casa, não podíamos sair do nosso quintal porque, às 5ª feiras, 
passavam os touros para a feira da Malveira. Então, as manadas dos touros 
passavam atrás da casa, na rua onde era a entrada da garagem. E iam por meio da 
mata para a Malveira. À 5ª feira era interdito e durante muitos anos eu sonhei com 
touros (risos), não me lembro dos sonhos, mas durante muito tempo a figura do 
touro aparecia sempre, era muito engraçado. Mas aquilo era interdito e nós 
tínhamos que levar a sério. Não saíamos de casa que, no fundo, era 22 divisões, um 
quintal gigante, mas não saíamos para a rua porque era perigoso. 

Nós tínhamos uma casa muito grande e havia uma varanda à entrada que tinha um 
buraco e a minha mãe tinha aí um alguidar de metal que caía água da chuva, não 
sei para que é que era. A minha irmã, uma vez, resolveu meter as bonecas e o gato 
dentro do alguidar. Então, claro que as bonecas ficaram estragadas. E depois esta 
boneca de celulóide sempre ficou, nunca se estragou, a minha mãe sempre 
guardou, brincava com ela, mas estava guardada, durante muito tempo, esteve 
guardada. Como à Francisca, só lhe dei quando fez 10 anos, não valia a pena dar-
lhe uma boneca daquelas com 2, 3 anos porque estragava, ou a mãe tinha que a 
guardar, ela acabava por não aproveitar. Então, eu disse-lhe sempre que a boneca 
era para ele, quando ela fizesse 10 anos e, no dia em que fez 10 anos, levei-lhe a 
boneca. Fiz-lhe um fato azul de malha, um casaquinho, assim à minha maneira 
porque eu não sei fazer fatos bem-feitos, mas estava engraçado.  

Quando era pequena, fazia coisas com aquela máquina de costura, com linha e 
tudo. Não fazia roupa para as bonecas, mas cozia bocados de tecido e andava com 
aquilo à roda e com linha, fazíamos. Era giríssimo. Ainda me lembro que, quando 
eu nasci, em 1939, quando começou a 1ª Guerra Mundial e eu ainda me lembro 
vagamente das senhas de racionamento, de não termos muita comida, de termos 
que ir à mercearia, com as senhas, buscar principalmente o bacalhau e o açúcar 
eram racionados. E do meu pai, todos os dias, ouvir a BBC naquele rádio. Ouvia a 
BBC e eu ouvia com ele, claro que já não me lembro de nada. A Guerra começou 
quando eu nasci e acabou quando eu tinha 6 anos, portanto o meu pai ouvia 
religiosamente todos os dias as notícias da BBC, eram transmitidas pelo Fernando 
Peça. Então, o rádio está ali, que é uma relíquia, gostava de o colocar num lugar 
mais destacado (risos). 

Eu lia o Cavaleiro Andante, era uma revista de quadradinhos e que saía todas as 
semanas ou de 15 em 15 dias, não me lembro bem. E que nós líamos as histórias, 
como é agora o Astérix ou o Tin Tin. Naquela altura, era o Cavaleiro Andante, o 
Papagaio, que o meu pai comprava sempre e que era também uma revista com 
histórias que seguiam. E eu tenho imensa pena, mas perdeu-se isso, com as 
mudanças de casa. Eu adorava o “Papagaio”, mas houve um nº do Papagaio que 
trazia um homem de barbas brancas e eu, durante muito tempo, tinha pavor de 
pessoas de barbas (risos). Agora, já não, mas com 17 anos, havia aqui um senhor 
em Parede, assim meio vagabundo, tinha umas barbas enormes e eu sempre que o 
via, lembrava-me da capa do Papagaio. Metia-me medo. 

Era o “Mosquito”, também tive alguns, eram os quadradinhos. Depois, entretanto, 
comecei a ler, acho que é um livro, que hoje em dia a adolescência, de 12, 13 anos 
já não lê, que eram os livros de Berthe Bernage e as “Mulherzinhas” de Louise 
Alcott, que toda a gente leu na adolescência , que era muito engraçado, que era a 
história daquelas 4 mulherzinhas, em Inglaterra. E as “Boas Esposas”, que era a 
continuação em que uma delas era uma Maria rapaz e que se tornava escritora, há 
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outra que se torna pintora. É engraçado porque é um retrato da época e são livros 
para a adolescência. 

E a Berth Bernage era uma escritora francesa que já ninguém fala hoje em dia e eu 
tenho os livros todos dela, tenho lá na garagem. Tenho que emprestar um à 
Francisca para ver se ela gosta, se bem que seja uma mentalidade que hoje 
desapareceu completamente, também um poço uma família muito tradicional, 
muito conservadora, que a mãe só se dedicava à casa e aos filhos 

Estes livros marcaram. Houve uma certa altura que me marcaram, eu gostava 
muito daquilo, claro que passou, as pessoas vão evoluindo, aquilo passou e hoje 
não é nada o estilo de vida actual, nem é o meu estilo de vida. Mas naquela altura 
marcou, lia com muito gosto aquilo, comprava-os todos. E o romance de Isabel, 
que era também de Berth Bernage e era a história de uma outra família, no tempo 
da guerra.  

Depois li os tradicionais, o Júlio Dinis, que eu gostava muito, a “Morgadinha dos 
Canaviais”, “Os Fidalgos da Casa Mourisca”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, que 
acho que toda a gente gosta, aquela época da adolescência e do princípio do Liceu 
porque eu acho que no Liceu nós tínhamos que ler um deles, não me lembro qual. 
Já não os tenho, só fiquei com “Uma família inglesa”.  

Li alguns romances de amor, os do Camilo Castelo Branco, que chorei como uma 
Maria Madalena, qual é que há-de ser? (risos), “O amor de perdição”, chorar, 
chorar (risos) E depois Goethe, o “Wether”, que eu chorei, chorei, chorei, com 9 
anos. No outro dia, encontrei o livro na garagem e comecei a ler e disse assim: “foi 
por isto que eu chorei? Isto não tem piada nenhuma!” (risos). Porque hoje em dia, 
não acho graça nenhuma aos livros de contos de amor ou coisas assim, a não ser 
que sejam muito bons. Era muito triste. O “Amor de Perdição” é tristíssimo. É uma 
tristeza, é uma tragédia.  

Antigamente, eu chorava imenso nos filmes, na Branca de Neve, por exemplo. 
Lembro-me dos filmes da Disney, o meu pai levava-me a todos. Vi a Bela 
Adormecida, a Branca de Neve. Havia um de animação que era o Bambie e eu 
chorava muito a ver estes filmes. Tinha 9, 10 anos, é uma questão de ver a data em 
que o filme saiu, nos anos 50, o filme é por essa altura, eu devia ter essa idade. 
Depois desse filme, já a trabalhar e já adulta, vi outro tipo de filmes de princesas 
com as crianças. O Pocahontas, que também é aquela maravilha de princesa e a 
experiência de trabalhar com as meninas que por volta dos 5 anos são as princesas, 
que se arranjam todas e penteados e que brincam às princesas e que se vestem. 

Eu até vi coisas que não devia de ter visto naquela altura (risos), mas eu não me 
importava nada, eu gostava. Ainda hoje sou uma grande cinéfila. E sempre que eu 
saía do colégio, eu e o meu pai íamos ao cinema. Gostei muito, teve impacto em 
mim. Gostei muito, aquilo era um sonho (olhos brilhantes), o príncipe e a Bela 
Adormecida ser beijada (risos). Aliás, há uma história do Jeau Cocteu, “A Bela e o 
Monstro”, que é uma maravilha, vejo e acho que a gente sonha sempre com aquilo 
um bocado, em arranjar a pessoa ideal. Não se consegue, mas sonha-se um bocado. 
Mas, naquela altura, aquilo era muito forte, era engraçado.  

A minha avó materna contava-me histórias. Eram histórias de terror, horrorosas. 
Morreu, tinha eu 16 anos. Eram histórias horrorosas e eu nunca me esqueço de uma 
história de uma princesa que vivia num castelo e que não tinha ordem de entrar 
num quarto que estava sempre fechado à chave e que uma vez entrou lá e depois 
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havia umas frutas, umas peras que se transformavam em sangue. Mas que eu não 
me lembro da história muito bem, mas era uma história completamente de terror. À 
noite, ela contava-me aquela história, não sei se era uma lenda. Esta da chave devia 
ser uma história oral e que já não me lembro das outras. Havia a figura do marido 
mau. Não era o príncipe, que a proibia de ir aquele quarto, que aquele quarto 
transformava, havia aquelas transformações sinistras (risos). Marcou-me pelo 
terror e se calhar os meus sonhos de terror são derivado dessas histórias (risos). Ela 
contava histórias para adormecer, ela ia sentar-se sempre na minha cama, à noite 
(risos). Durante o dia, não havia muito o hábito de contar histórias, durante o dia 
era brincadeira, era rua, eram os animais, eram essas coisas. 

E foi bom, apesar do colégio, foi bom. Apesar dos castigos, as tais não idas a casa 
ao fim-de-semana. Podíamos ficar sem falar. Portávamo-nos mal, no refeitório, 
ninguém falava, ficávamos todas em silêncio. Castigos corporais e castigos de 
outro tipo, não havia. Nós portávamo-nos mal na aula, mandavam-nos ao gabinete 
da mestra geral. O colégio tinha a superior das freiras e a superior das alunas era 
chamada de mestra geral e belíssimos professores porque realmente as Doroteias, 
tais como os Jesuítas têm uma formação dentro do pessoal docente, realmente 
extraordinária, só havia dois professores de fora uma de inglês e uma de história, a 
partir do 3º ano. Até ao 3º ano era uma freira que dava. E era assim, se nós nos 
portássemos mal, íamos ao gabinete da mestra geral, ela conversava connosco. E 
então, nós, com a professora de inglês, portávamos muito mal, não dava conta das 
aulas porque não tinha mão nos meninos e a gente fazia tudo o que queria (risos). 
Quando se zangava comigo, eu punha-me em cima da janela e começava-lhe a 
gritar que me atirava da janela abaixo (risos), claro que não me atirava nada (risos). 
Uma vez, fui recambiada para a mestra geral que me deu um grande sermão e eu 
nunca mais fiz.  

Tínhamos uma quinta muito grande na escola pegada com o aeroporto, com um 
mirante que já não existe. Dávamos imensos passeios pela quinta, tínhamos um 
parque de jogos onde podíamos jogar. No Verão, era muito agradável porque, 
quando era anos de exames e que ficávamos a estudar, as que tinham exames, estas 
tinham um tratamento especial, faziam-nos comida especial, podíamos estudar para 
a quinta, podíamos andar um bocadinho mais livres e as freiras eram muito 
agradáveis. Tínhamos horas de estudos, íamos fazer os exames, voltávamos. Foi, 
por um lado, um tempo muito bom porque eu aprendi a ter respeito pelas outras 
pessoas, aprendi a ter muito respeito pelas crianças, que é uma coisa que os pais 
não têm. E houve coisas muito positivas. Acho que as negativas não superam. 
Apesar de tudo, não foi mau. Apesar de estar fora de casa, mas pronto tinha que ser 
assim. E a pessoa acaba por se adaptar e havia as brincadeiras, todas aquelas 
coisas. Depois, entretanto, eu dei realmente o salto porque comecei a libertar-me de 
toda aquela mentalidade, que nos impunham muito, a moral, as coisas. 

Nós tínhamos mesmo uma disciplina, que não era do currículo, era extra, era uma 
aula extra que se chamava… Agora não me lembro, mas era o que uma dona-de-
casa tinha que fazer, nós tínhamos que aprender porque um dia mais tarde 
podíamos ser mulheres de advogados e médicos. Era a mentalidade da mulher-
objecto, que está ali para aprender a servir o marido. Portanto, isso foi tudo 
passando, passando… Eu comecei a viajar sozinha, comecei a ter outra visão da 
vida, outra visão do mundo. Tudo isso desapareceu. Eu, hoje em dia, como diz uma 
amiga minha que nunca viu uma pessoa tão descomplexada como eu e enquanto 
me visse sair de casa de mochila às costas para ir embora, que eu não envelheço 
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(risos).  

Eu acho que sou romântica, não naquele aspecto, naquele romantismo… Como é 
que eu hei-de explicar… Naquele romantismo que leva ao suicídio, que leva às 
grandes expressões, que leva as pessoas a estarem sempre muito mal, como os 
escritores que, às vezes, leio da época do romantismo, que morreram jovens e que a 
vida para eles foi uma tragédia, como no tempo que a grandeza que eles tiveram, 
também no fundo foi uma tragédia. Mas acho que sou romântica, gosto de coisas 
romântica, gosto que me dêem abraços, beijinhos (risos), gosto de gente bonita. 

Na minha adolescência, gostava de artistas de cinema. Andreia Burn, aquela do 
pescoço muito alto. Esta era uma princesa. Ela, no fundo, até era aristocrática, 
quando se é mais nova nem se liga a essas coisas. Eu acho que toda a gente quer 
ser como ela. Ela morreu há pouco tempo, ela era delegada da Unifef, trabalhava 
muito no aspecto social. Era um modelo. Por causa do pescoço muito alto e usava 
aquelas camisolas de gola alta muito grandes e muito bonitas (risos e palmas). Eu 
adoro golas altas mas não tenho o pescoço como ela tem (risos). Eu, no Inverno, só 
uso golas altas, é uma coisa minha. Eu não uso camisas, detesto. Só que agora 
tenho que usar camisas. E gosto imenso de coletes. Aquele pescoço para poder por 
aquelas camisolas com aquele pescoço. Acho ela bonita.  

E havia os galãs, que era o Greg Perk, que eu adorava, era a minha grande paixão, 
que agora está muito velhinho e muito feinho (risos). Mas, na altura era muito 
bonito. E os filmes, eu nunca gostei de filmes lamechas, mas aquele filme que eu 
adorava e um dia fui revê-lo e já não lhe achei tanta graça é “As férias em Roma”, 
que é com o Greg Perk e a Andreia Burn. Esta é uma história de amor, daquelas 
muito engraçadas porque é uma princesa de um país da cortina de ferro, que vai a 
Roma e que se encontra com um jornalista americano e é uma grande paixão que 
eles vivem perdidamente. Um dia e uma noite. Em que há uma balbúrdia enorme, 
horrorosa, porque depois vem a polícia do tal país, depois há cenas de pancadaria, 
mas depois eles percorrem Roma numa lambreta, vê-se Roma, é a princesa e o 
jornalista, quando ele descobre que ela é uma princesa, o filme é de morrer a rir. 
Não há um final muito feliz porque a princesa tem que ir para o país dela por 
dever. É um amor impossível. Ela diz mesmo que se não fosse o dever dela 
enquanto princesa já não tinha voltado para a embaixada naquela noite. O filme 
tem muita piada, só que agora já não acho tão bom como achei naquela altura. Na 
altura eu gostei porque era uma história de amor, com uma princesa e era com os 
meus preferidos, o Greg Perk, que eu tinha uma paixão por ele, toda a gente na 
adolescência tem paixões pelos artistas de cinema e era as golas altas e o pescoço 
alto.  

Eu escrevia para Hollywood e tinha um álbum cheio de postais das artistas de 
Hollywood, escrevia para a América e mandavam-me as fotografias e, nas 
mudanças de casa, esse álbum perdeu-se, tenho tanta pena. Mandava cartas para as 
agências e vinham as fotografias. Eu, entretanto, perdi. Havia um jornal de cinema, 
que eu não me lembro do nome. E o livro do Pinóquio, que eu gostava muito. Era 
uma coisa que lia e que gostava muito. E os livros policiais, da colecção Vampiro, 
que eu devorei tudo, mas que depois enviei alguns para um amigo meu em Angola. 
Lia estes mais tardes, com 17, 20, 20 e tal anos e até depois de casada porque 
policial lê-se sempre, pessoas da minha idade, escritores, professores também 
gostam de ler. E a Agatha Chirstie também é fabulosa, principalmente nos 
romances de cariz psicológico. É fantástico. Perdi esse jornal e isso.  

Nós tínhamos uma casa na vila e tínhamos um monte e a minha avó, no Verão, 
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trazia as empregadas domésticas, a minha mãe tinha duas e a minha avó tinha duas. 
A minha avó adorava-me e eu a ela, ela dava-me dinheiro para eu comprar tudo o 
que queria, eu andava sempre atrás dela. As mulheres alentejanas, quando ficavam 
viúvas andavam todas de preto. Agora não sei se ainda usam lenço, mas a minha 
avó andava sempre de lenço preto e vestida de preto. E eu, de vez em quando, ia ao 
pé dela, metia-lhe a mão no avental e tirava uma nota: “Posso?” (risos). Para 
comprar os jornais. Eu não sei como é que eu escrevia. Essas revistas deviam ter 
uma morada porque depois havia a revista Plateia, de cinema, que eu entretanto 
encontrei num alfarrabista em volume encadernado e que comprei. Tenho aí. Devia 
haver uma direcção para onde eu escrevia. 

Tenho recordações de pessoas que vi e que nunca esqueci, algumas que nem 
conheci. Eu tenho uma imagem, num café onde entrei aqui em Parede de um 
rapazinho lindíssimo, todo vestido de branco. Naquela altura, as pessoas vestiam-se 
bem, todo vestido de branco. Olhou para mim, eu olhei para ele e nunca mais nos 
vimos e aquela imagem que nunca esqueci. Foi um fascínio qualquer. Depois 
houve outra pessoa, que só vi uma ou duas vezes, mas que era um espanto e que 
nunca me esqueci. Nunca esqueci daquela figura, nem do nome. Eu desse sabia o 
nome, tinha 15, 16 anos. Depois tínhamos o grupo de amigos e falávamos. Com 
um amigo meu, nós dizíamos sempre que íamos casar e que íamos ter 16 filhos 
(risos). Nessa altura, os sonhos são todos.  

Assim de galãs, tenho outras. Eu, com 20 anos, fiz uma excursão. Não gosto muito 
de excursões, mas a primeira vez que fui a Marrocos, fui numa excursão porque 
não estava a vontade para ir sozinha a Marrocos e percorri o país todo, aquelas 
medinas, Fez. A 1ª vez não é para ir sozinha, a 2ª vez já fui sozinha, fui daqui a 
Chefchouen, Casa Blanca e andei por ali naquela zona, com uma carrinha, com um 
guia e um árabe e um turista ou dois. Fomos para Chefchaen, para as montanhas. 
Nessa altura, fiz essa excursão com o último ano, com os finalistas da Universidade 
de Coimbra, onde a prima de uma amiga minha tinha acabado o curso, essa amiga 
minha também foi, então ia um rapaz também médico, filho de um amigo do meu 
pai. Iam variadíssimas faculdades, juntaram-se, fomos um grupo enorme. Fizemos 
uma viagem Áustria, França, Suíça, parte da Itália. Na Áustria também há 
princesas. A primeira noite que nós chegámos, fomos jantar e então, veio um 
alemão enorme, muito bonito, loiro, buscar-me para dançar e eu dancei a valsa do 
Strauss, pensei que caía (risos). Senti-me uma princesa (risos). Ele era amigo de 
um do grupo. E depois fomos para a casa dele do lago, fizemos passeios na lago, 
também fiquei a escrever-me com ele. Chamava-se Walter, depois um dia disse-me 
que ia fazer uma viagem à Checolosváquia e nunca mais me escreveu. Não sei o 
que aconteceu. Fiz a viagem no Reno como a Loran Laine, que é a sereia que vai 
buscar… Tenho várias histórias dessa geração. Há uma lenda que é da  Loran 
Laine, que é uma parte sinistra do rio Reno. O rio Reno é muito bonito, fiz uma 
viagem no Reno e no Danúbio. A do Reno, fiz até Colónia e depois voltei de 
comboio. E há uma parte do rio que as rochas quase que se juntam, não é muito, 
mas dá uma ideia de fechar. O rio faz uma espécie de curva e que tem um penhasco 
enorme e diz-se que há uma sereia que vem cantar uma música que atrai os 
marinheiros e que os leva para o fundo do rio, que é a lenda da Loran Laine (risos).  

Hoje já não se chama galã. É um homem bonito, que chama a atenção, bonito, alto, 
uma cara bonita, um cabelo bonito, cabelo à galã, como eu lhe chamo, arranjado, a 
anos 30, com aqueles cabelos à galã, não sei explicar melhor. Aqui há 30 anos 
atrás, havia muitos galãs, havia homens lindíssimos. Hoje em dia também há. Aí já 
não eram príncipes, eu já era muito crescida (risos). Eu já era muito crescida para 
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usar essa expressão (risos). 

O meu primeiro namorado foi o meu 1º marido. O meu 1º e único marido. Foi com 
17 anos e casámos com 24 anos, 8 anos depois. É que antigamente, nós não 
tínhamos licença de andar sozinhas, era outra coisa. Eu, se disser à minha neta que 
o 1º baile onde fui, tinha 18 anos e que as mães estavam todas sentadas nas 
cadeiras, à roda da sala, a ver., ela deve-se começar a rir, qualquer pessoa se ria, até 
a Rita.  

Eu, quando saí do colégio, é que comecei a ir mais a festas e a sair mais, tinha 
16/17 anos. Na altura, ainda do colégio, nós de vez em quando, às vezes havia 
famílias que convidavam para uma festa e havia os bailaricos na altura e nós íamos, 
mas havia as cadeiras à roda da sala e as mães iam, estavam todas sentadas a ver e 
nós dançávamos. Depois, em Parede, quando eu vim para cá, namorados 
propriamente não. Diziam, mas eu não acredito, que eu era a rapariga mais bonita 
de Parede naquela altura, eu não acredito porque nunca me achei bonita e toda a 
gente diz que sim.  

Ah! Tive um, não foi namorico, mas a minha mãe queria me casar com o filho de 
uma amiga dela. Já conhecia o meu 1º marido, que ele é cá de Parede e é do grupo 
de Parede, antes de começarmos a namorar, nós dávamo-nos todos, é um grupo 
muito grande, ainda hoje nos reunimos no Natal, fazemos sempre um jantar e 
tomamos café. Há uns que ainda vão todos os dias ao mesmo café, há outros que 
não. Portanto, se eu for tomar café lá abaixo, meia dúzia estão lá e no Natal 
juntamo-nos sempre. Infelizmente, já morreram dois, é um grupo que já vem dos 
nossos 16 anos. Então, havia um oficial da marinha que era casado com uma amiga 
da minha mãe, que tinha um filho, que era o Nuno e que a minha mãe me impingia. 
Íamos para a praia e lá vinha o Nuno para a praia (risos). E eu não lhe achava 
graça. É claro que depois desistiram, não pegava e desistiram. 

Entretanto, tinham muitos amigos, depois andava sempre com um meu amigo, que 
dizia que casávamos e que tínhamos 16 filhos (risos). Era também do grupo. 
Éramos um grupo, nem queira saber, se eu lhe contasse… O que nós fazíamos, até 
foi um artigo no Jornal “O grupo de Parede”, das coisas que nós fazíamos.  

Depois, entretanto, comecei a namorar o meu marido, com 18 ou 19 anos, 16/17 
anos andávamos no grupo, havia a irmã dele, a minha cunhada, também estudante 
do Liceu de Oeiras, havia um amigo meu que é médico, que também era do grupo 
e que ainda é. Aquele grupo juntava-se na esplanada, era muito engraçado porque 
nós antigamente, não é como agora, nós vestíamo-nos para sair à tarde, aquela 
época era muito engraçada. Na esplanada lá em baixo, no Jardim de Parede, agora 
está muito modificado, está fechada, mas era uma esplanada, com uma varanda 
aberta muito grande (tenho outro galã, depois conto-lhe). Por dentro tinha umas 
mesas de verga muito bonitas e janelas, tudo à volta. Tinha uma esplanada debaixo 
das árvores, que o Jardim de Parede tem muitas árvores. Então, nós íamos para a 
praia de manhã, depois vínhamos para casa, depois tínhamos vestidos, naquela 
altura usavam-se vestidos, as raparigas andavam todas de vestido, as raparigas 
vestiam os seus vestidos para irem para a Esplanada. E aí juntavam-se os grupos, 
conversávamos, estávamos por ali, bebíamos café, depois íamos jantar e vestíamo-
nos para a noite, íamos para os bailes da praia. Então, lá em baixo, na praia, havia 
uma music box, de por moedas e dançava-se. E eu ia sempre dançar com este meu 
amigo, o Filipe. E as mães iam. E os pais também iam, muitos. 

Juntávamo-nos nas mesas por ali, naquelas noites de Verão que antigamente eram 
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melhores do que agora. Antigamente, o Verão era a sério. E nós dançávamos, 
comíamos gelados, estávamos por ali, púnhamos moedas de 25 tostões para por a 
música, escolhíamos a música que queríamos. Eram óptimos. Dançávamos muito 
agarradinhos, com a cala colada de quem gostávamos! (risos). Mas as mães a ver! 
Mas havia alguns bailes que não era com as mães a verem. Houve uma altura que 
já fazíamos festas em casa e então havia grandes festas de um grande amigo meu 
em que o meu ex-marido embebedou o canário! (risos). Havia histórias muito 
engraçadas. Então, íamos para os bailes da praia e aos grandes campeonatos de 
hóquei em patins naquela altura, no ringue de Parede. Parede era a terra do hóquei, 
com o Jesus Correia e Correia dos Santos, que eram os grandes do hóquei. E então, 
nas outras noites, quem sabia, ia patinar.  

A pessoa arranjava-se. Agora as pessoas vão de qualquer maneira. Naquela altura, 
eram os vestidos, era um vestido para a tarde e outro para a noite, ninguém ia à 
tarde com o mesmo vestido da noite. Íamos à costureira, não havia pronto-a-vestir, 
íamos à costureira fazer vestidos por medida, por revistas. Comprávamos os 
vestidos e fazíamos. Ir à esplanada de Parede, naquela época, a pessoa não ia de 
qualquer maneira, punha um vestido. Eram uns tempos completamente diferentes. 
E a mentalidade, eu mudei muito com as saídas e com o contacto com os 
estrangeiros. E comecei a mudar, não por cópia, mas porque me sentia melhor, não 
por copiar. Por exemplo, a primeira vez que fui a Itália vi que as mulheres já não 
usavam véu para ir à missa, nessa altura ainda ia À igreja. No domingo a seguir 
não levei véu. Foi um escândalo e nunca mais pus. E ouvia cochichar, mas não me 
ralei nada, eu detestava andar de véu, de por aquela coisa na cabeça. Assim que vi 
que lá fora ninguém usava, deixei de usar. 

Havia um amigo do meu ex-marido, que morreu agora, era uma figura! Bem… 
Espantosa, alto, lindo, era um homem lindíssimo. Então, andava a patinar e as 
raparigas iam todas para o ringue para o ver patinar (risos). Era outro galã. Ah! E 
outro galã que vinha cá a Parede, era mais velho, mas esse era um galã que cada 
vez que o via, ficava…. (abre a boca). Passava todo o tempo a olhar para ele, era 
um homem que era piloto aviador, era outro galã, acho que já não tenho mais galãs 
(risos). Mas, naquela altura, era algo automático, as pessoas olharem, verem, 
vestirem-se bem, arranjarem-se.  

Depois, veio a minha fase hippie, comecei a andar… (risos) Já depois de casada, 
não foi propriamente uma fase hippie daquelas… Mas como eu também vivi no 
colégio e no colégio não me era permitido tantas coisas, fazia quando podia. A 
minha fase hippie era andar mais mal vestida, era andar com os jeans à boca-de-
sino e eu ia para fora e trazia emblemas dos sítios e colava os emblemas às calças. 
Eu tinha um emblema que trouxe de Inglaterra que dizia “tenha um dia feliz”. 
Havia um amigo brasileiro que dizia que se eu andasse com aquelas calças no 
Brasil que ia presa (risos). Nessa altura já era casada e o meu marido era e é um 
advogado e então está a ver o que é que a senhora, esposa do sr. Advogado…Uma 
vez passei à porta da farmácia e o homem da farmácia estava à porta, benzeu-se 
quando me viu (risos). Porque eu ia com as calças com os emblemas todos (risos). 
Andava de saias compridas, o meu pai chamava-me de cigana, que eu ainda hoje só 
uso calças e saias compridas. À noite só saio de saias compridas. E agora saio 
sempre com os dedos cheios de caveiras, são os meus talismãs, dão-me sorte, como 
eu digo. (risos) 

Depois estive na Bafureira, fiz mais 2 anos e depois fui para a escola da Maria 
Ourique, onde tirei o curso, tive 3 anos e aí foi outra experiência completamente 
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diferente. Nessa altura, era o curso de Educadora Infantil, eu penso que mudou. 
Nessa altura, era só preciso o 5º ano do liceu antigo, que é correspondente agora ao 
9º ano. Era preciso o 5º ano para entrar, mas não tínhamos um 5º ano que não é o 9º 
ano de agora, tínhamos a secção de ciências, a secção de letras com muitas 
cadeiras, tanto em letras, como em ciências e tínhamos que passar nas duas 
secções. As notas eram a média de todas as notas, por exemplo de história, 
português, geografia. Depois, comecei a estagiar, fiz vários estágios, em vários 
sítios com crianças, crianças desprotegidas, algumas, não me lembro agora do 
nome do colégio onde estive. 

Depois eu comecei a trabalhar porque eu tive uns anos sem trabalhar enquanto os 
miúdos eram pequenos e foi realmente o que aconteceu. Porque trabalhava aqui na 
Biblioteca de Parede, tinha mais umas reuniões, fazia mais uns trabalhos de 
arquivo, mas depois acabei por deixar, não tinha mesmo tempo. Acabei o curso, 
tive uns anos em casa e depois comecei a trabalhar outra vez e depois a experiência 
de trabalho com crianças. Onde estive mais tempo foi cá em Parede, trabalhei 24 
anos no colégio e 3 anos num outro colégio também aqui em Parede. Mas tive 
numa instituição que é uma IPSS, que é uma realidade diferente. 

A relação com o meu marido começou muito bem, eu gostava muito dele, 
apaixonei-me por ele, apaixonamo-nos e depois, entretanto, ele foi para a guerra de 
Angola, eu fiquei com muita pena de não ter ido porque queria ir, mas ele não quis. 
Só casámos quando ele voltou. Queria ir com ele, foi o meu grande desgosto não 
ter ido. Porque primeiro porque me queria casar mais cedo e queria ir com ele, eu 
não tinha medo e havia muitas mulheres de oficiais que foram, amigas minhas que 
foram com os maridos, mas ele não quis. 

Depois, quando veio, casámos e fomos viver a primeira vez lá para baixo, para a 
parte de baixo, para ao pé do mar, arranjámos uma casa e, quando o Pedro e a Inês 
já tinham nascido e a Bia também, tinha 16 meses, vimos viver para esta casa, eu 
estou aqui há 40 anos, é muito tempo.  

No nosso namoro, eu ainda estava muito com a influência do colégio, aí era tudo 
muito calmo. Até ao casamento, foi tudo muito calmo, não é como agora! (risos) 
Dávamos uns beijinhos, mas a mentalidade era outra e eu ainda estava um pouco 
com a influência daquela mentalidade, daquela moral que depois passando.  

E depois desinibi-me completamente, acho que a gente tem que viver a vida, não 
pode estar presa a coisas. Para mim, acho que eu tenho um lema que é “Igualdade, 
fraternidade e Liberdade” e respeito pelas pessoas. O resto, a gente vive a nossa 
vida conforme quer, da maneira que quer e procurando ser feliz. E temos 
momentos muito maus, tenho tido momentos muito maus, como toda a gente. 
Havia uma vez uma colega minha que me disse a respeito da vida actual, da 
maneira de ser dos jovens de hoje, portanto eu tenho uma visão completamente 
diferente de que muita gente tem, tenho uma visão muita aberta sobre essas coisas. 
Disse-me: “A Joana acha tudo bem” e eu digo “não, eu não acho tudo bem, acho 
que as pessoas têm que ser assim e a vida das pessoas é elas que têm que decidir”. 
É claro que se eu vir ali uma pessoa a matar outra, não vou dizer que concordo. 
Agora, a vida de cada um, a educação e a maneira de ser dos jovens de hoje em dia, 
há coisas que estou absolutamente aberta: a questão do aborto que eu estou a favor, 
a educação sexual nas escolas, a educação de falar abertamente nas coisas porque 
educa muito mais e muito menos problemas depois. Tenho uma cabeça muito 
aberta nessas coisas e ela achava que eu achava tudo bem, que era demasiado 
flexível. Mas não, também não sou flexível demais, sou aberta e procuro sempre 
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ver um pouco os dois lados das coisas e acompanho o tempo. Há pessoas que se 
admiram muito que eu, na minha idade, ir a concertos rock, que eu adoro. Na 
minha época, não vieram cá porque o Salazar não deixou, porque é que eu não hei-
de ir ver? Andei três anos atrás dos Rolling Stones, nunca arranjei bilhetes, a última 
vez que cá vieram, devo ter sido a primeira pessoa a comprar bilhetes. Fiz uma 
loucura, 100 euros por cada bilhete, comprei um para mim e outro para o Pedro, ele 
adora. E os Queens, tenho ali uma fotografia com o vocalista dos Queens, eu 
também fui ver os Pink Floyd. Eu saio muito, tenho um grupo em Lisboa, à 6ª feira 
vamos sempre ao Bristish Bar beber uma cerveja, vamos juntos, depois vamos ao 
bar Irlandês ouvir música. Na semana passada, o Pedro disse-me que ia ao musi 
bax, que ia com uma amiga dele e mais uns amigos a um lançamento de uma banda 
de rock e eu disse que ia lá ter com eles. Mas depois fomos juntos com o grupo 
para o irlandês e não estava ninguém a apetecer-lhe sair do irlandês e eu combinei 
com o Pedro para me ir buscar. Era 2 da manhã quando nos viemos embora.  

Foram 8 anos de namoro. É muito chato lembrar. Esteve 4 anos na guerra. Era só 
uns beijinhos, umas festinhas e pronto acabou. O primeiro beijo deve ter sido à 
janela, era namoro de janela (risos). Lembro-me perfeitamente, conversávamos. 

Quando foi para a guerra, escrevíamos cartas, mas acho que não eram de amor. Era 
notícias, ainda tenho algumas cartas, mas não tenho todas, não sei se ele tem as 
minhas. Qualquer dia tenho que as reler. Ele conta-me coisas de lá, e eu daqui, 
mandava-lhe livros. Depois, eu tinha um gosto de literatura que os amigos deles 
diziam que eu devia ser maluca porque mandava-lhe os “Neuveux Romances 
Français” que eles não percebiam nada (risos). Houve uma carta que ele escreveu a 
dizer que eles não tinham percebido nada (risos).  

Depois, quando ele veio, casamos um ano depois. Eu fiquei à espera que ele viesse. 
Nessa altura, fiquei mesmo à espera. Estava a trabalhar. Tinha a certeza que era 
aquela pessoa com quem queria ficar, 

Naquela altura, os namoros eram quase namoros que não se desfaziam, que na 
altura era uma vergonha um namoro de 8 anos a pessoa não casar. Casei porque 
quis, mas conheço uma pessoa minha conhecida que se casou por pressão com um 
namoro destes, Acabou por se divorciar também. Era uma mentalidade muito 
diferente. A sua mãe deve-lhe ter contado muitas coisas deste género. Havia muita 
gente que naquela altura não seguia as regras, havia as transgressões. Mas, aquilo 
era muito mal visto. Havia uma rapariga, que eu conhecia, só de vista porque ia ao 
mesmo café que eu, que veio viver para Parede sozinha porque a família a mandou 
para aqui porque estava grávida e para não se saber que ela estava de bebé. Era na 
altura uma vergonha, uma coisa inconcebível.  

Eu acho que não houve pedido de casamento, eu comecei a namorar, ele 
perguntou-me se eu queria namorar, eu disse que sim e depois fui dizer ao meu pai, 
envergonhada. 

O pedido de namoro foi na esplanada, foi lá em baixo no jardim, disse que tinha 
estado a pensar e que achava que nos dávamos bem, que gostava de mim. Como eu 
já andava de olho nele também, disse que sim. Antes de nós namorarmos, 
passeávamos na praia, eu era muito amiga da irmã dele e tínhamos um grupo, ele 
andava connosco e pronto eu disse que sim e eu à noite fui ao meu pai dizer e o 
meu pai disse: “tens que continuar a estudar!”. Eu é que fui dizer (risos). Não foi 
um pedido de casamento, nem de namoro ao pai, isso não houve (risos). Para aí, no 
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século XIX, princípios do século XX, é que isso havia. 

Então, houve um namoro e, naquela altura, um namoro é para casar e eu gostava 
dele e ele gostava de mim, não havia nada em contrário. Os meus pais não se 
opuseram. 

J6 

 

 

Depois casei-me, tive uns anos em casa. Trabalhei antes de casar, 3 anos, depois 
estive em casa até os miúdos serem mais ou menos crescidos, até a Rosa ter 10 
anos, tornei a ir trabalhar. Foi na altura também que me divorciei porque eu ainda 
sou daquela geração em que os maridos não deixavam trabalhar as mulheres, que é 
uma coisa que a mim… (risos) sempre me fazia uma grande confusão, mas houve 
muitos atritos, houve muita coisa por causa disso, depois começaram outras coisas, 
como é normal. A culpa não foi só minha, mas foi muito minha. Aliás foi dos dois, 
como é sempre nestas coisas, os dois têm. Mas eu tenho um feitio muito 
independente e cheguei à conclusão que realmente só faço aquilo que me apetece e 
que não ter prisões. E também, nós já não nos dávamos bem, não havia já maneira 
de continuar. Casei pela igreja e pelo civil, dentro da igreja. Foi muito giro, foi na 
Quinta das…, ali em Cascais, no Palácio, e depois fomos para o Guincho para um 
restaurante muito grande, que há numa das praias do Guincho, no muchacho. E 
depois fomos para Madrid, de lua-de-mel. Lembro-me… (risos). É a primeira vez 
que a pessoa está junta, não sabe de todo o que é, nem nada.  

Do dia, foi a festa, a alegria, os amigos todos juntos, o próprio casamento, a pessoa 
saber que está casada, tudo isso. 

Os preparativos foram importantes: a escolha e mandar fazer o vestido, escolher o 
tecido, lembro-me muito bem. Escolher o restaurante, também gostei, não sei quem 
é que se lembrou, é muito bonito, aquela vista para o mar. Quem nos casou foi o 
padre de Parede e que depois baptizou os meus filhos todos, o padre Luís, que já 
faleceu, que era italiano. Foi importante e a preparação também, o cabelo, ir 
pentear, escolher o penteado. Naquela altura, agora quando vejo aquele penteado, 
como é que é possível? (risos). Com aquela armação toda. Acho que todas nos 
sentimos especiais nesse dia, o ritual também tem esse objectivo, o centro está na 
noiva. 

A primeira noite foi cá em casa. Foi com o meu marido que tive a primeira 
experiência sexual, claro. Na altura era absolutamente tabu, tinha que ser com o 
marido. Depois, no outro dia, fomos para Madrid. Como não era de esperar, a 
família toda estava em Sta Apolónia para se despedir (risos). Depois, tivemos em 
Madrid, em Segovia, ali nos arredores, andámos por ali e foi uma viagem muito 
gira. 

Pensava que ia durar para sempre, mas as coisas não duram sempre. Começaram 
depois os desentendimentos, coisas em relação à educação dos filhos, a minha 
maneira de ser e a maneira de ser dele, que era mais conservador, foi-se tornando 
cada vez mais conservador, foi acentuando e eu virei completamente, que ele não 
esperava, não sabia que ia acontecer isto. Eu mudei completamente, eu não sabia 
que ia mudar, deixei de ser aquilo que ele esperava, concerteza. Não falámos muito 
no assunto porque as coisas tornaram-se um bocadinho… Não havia diálogo 
possível porque mesmo hoje damo-nos muito bem e, desde o nascimento dos netos, 
eu vou à casa dele, ele vem aqui, vamos às festas juntos… Agora até conversamos 
bem e eu, às vezes, telefono-lhe por causa dos miúdos, já não são miúdos, mas eu, 
às vezes, telefono-lhe e ele também, não tem problema nenhum. Naquela altura, já 
era impossível. Acho que foi a minha mentalidade que foi mudando, a maneira de 
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ver das coisas, o deixar de ir à igreja, a minha parte do interesse político, muito de 
esquerda, de extrema-esquerda e a parte de ter deixado de ir à igreja e a parte da 
educação dos filhos. 

Sempre quis trabalhar e não me deixava. E a mulher dele actual não trabalha, 
trabalhava antes de casar com ele. Já estão casados há 36 anos, o meu durou 12 
anos. Ela acomodou-se. Nos primeiros anos, não é que me acomodasse, mas havia 
um certo limite que eu tinha para mim própria, de não fazer certas coisas, de não 
sair…Que depois começou a desaparecer porque eu já não me sentia eu. Comecei a 
querer fazer coisas, a casa estava sempre cheia de gente, vinham amigos, fazia 
jantaradas, ouvíamos música. E a ele não lhe agradava absolutamente nada. E 
depois a parte política, que eram discussões muito grandes. Entretanto, ele 
conheceu esta rapariga e eu também já não estava interessada numa relação destas. 
Ou a pessoa está bem ou não está. E as crianças vivem muito melhor, num bom 
ambiente. Esta casa transformou-se quase num paraíso, depois da separação. 

Fomos os dois que tomámos a decisão, mas ele ainda quis voltar para casa, mas eu 
não quis, não estava nada interessada. E depois acabou por haver um problema de 
saúde com a outra rapariga e depois ele acabou por ficar com ela. E tem piada que, 
durante muitos anos, eu tive um sonho, sonhava que ele tinha voltado para casa e 
eu acordava apavorada, tinha medo. Depois passou, as coisas resolveram-se. E, 
entretanto, conheci outras pessoas, tinha outra relação. Eu quis o divórcio mais 
depressa, mesmo por causa disso porque sentia que podia haver alguma pressão por 
causa dele para voltar. Saiu de casa e ao fim de 6 meses tentou voltar, mas não deu. 
E com os problemas com a outra pessoa… E foi a melhor coisa, para mim foi 
melhor. 

Divorciei-me e logo nesse ano comecei novamente a trabalhar e foi uma maravilha 
porque foi sempre um trabalho muito giro, com as crianças, com os pais, foi uma 
experiência óptima. Era auxiliar de educação porque eu não tirei o diploma, era 
também as asneiras que as pessoas fazem às vezes e depois já não conseguem 
remediar. Estudei muitos anos, mas quando nasceu o primeiro filho, já não tive 
condição de ir acabar, já não dava. Falta-me uma cadeira do curso de Educação 
Infantil. Defendi tese e tudo, faltava-me aquela cadeira. Em termos de carreira e 
honorários, prejudicou-me um pouco. Em termos de trabalho, não me prejudicou 
nada, eu tive algum tempo à frente de salas. Aliás, a minha coordenadora sabia que 
eu dava conta do recado porque tinha o curso e tinha muita experiência e tive um 
ano inteiro à frente de uma sala porque a Educadora teve um bebé e esteve sem 
trabalhar. Depois, mais tarde trabalhei com os tempos livres, com crianças de 10, 9 
anos, 1º, 2º, 3º e 4º ano, alternado. 

Voltei-me a apaixonar várias vezes (risos). Deu sempre mau resultado, mas vivi 
coisas muito giras. E houve coisas que duraram pouco porque eu já estava muito 
prevenida contra as pessoas, a não ser esta última que já estamos desde 1990,mas 
também no sistema de 2 casas. Mas vivemos 8 anos aqui juntos. 

Nunca pensamos em casar, que horror, não! Nem eu, nem ele. Ele também é 
divorciado, tem 2 filhos já crescidos e netos. Casar, nem pensar. Tivemos 8 anos 
juntos, 4 anos em casas separadas, ele veio para aqui provisoriamente, mas o 
provisório durou 8 anos (risos). E depois arranjou casa porque era mesmo assim, 
não era para ficar sempre aqui. Arranjou casa e eu depois afastei-me um pouco. Eu 
comecei a viajar, a andar de um lado para o outro. Depois, tinha o meu trabalho. 
Entretanto, perdemos o contacto, não sei porquê e depois há 2 anos, na cinemateca, 
encontramo-nos outra vez. Fez agora em Maio 2 anos (risos). Tivemos cerca de 4 
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anos afastados. 

Chama-me a atenção o charme (risos), é muito charmoso, mas é um grande 
mulherengo (risos). 

Sinto-me novamente apaixonada (risos). Acho que a pessoa está sempre a 
apaixonar-se (risos). Mas, agora as expectativas são diferentes e agora a pessoa 
consegue gerir melhor as coisas, consegue gerir melhor os conflitos, que noutra 
altura, no princípio. Agora é também a experiência, a idade e a maneira de ser. Não 
dá, não dá, a pessoa tem mais coragem para dizer “não”. 

As expectativas em relação ao meu primeiro marido, eu sentia que era para sempre 
e que foi uma coisa que se foi deteriorando e que a pessoa vai ficando frustrada, 
porque aquilo não dá, a pessoa está numa convivência no dia-a-dia e, no fundo, 
está a ser violentada, não fisicamente nem psicologicamente, mas nós estamos a 
viver uma insatisfação porque não estamos bem ou passo que agora é uma relação 
completamente livre e a pessoa está completamente livre para fazer o que quiser, o 
que lhe apetecer, de estar ou não estar, fala ou não fala, é completamente diferente. 
E se não der, não deu. Se não resultar, não resulta. Agora espero amizade, convívio, 
estarmos juntos, conversarmos. 

A pessoa está numa relação completamente diferente, o que é muito diferente de 
um casamento, em que a pessoa está com imensas expectativas, em que há filhos, 
em que os miúdos eram muito pequenos e que havia uma série de conflitos de 
coisas sem importância. O que eu acho é que, muitas vezes, os conflitos são coisas 
sem importância, de rotina, que não têm importância e que se dá uma importância 
horrorosa e que se faz um conflito de uma coisa que não tem a mínima 
importância.  Mas fazermos coisas juntos, ir à cinemateca. De resto, ele tem muito 
trabalho e eu também tenho o meu grupo. 

Eu tive uma paixão. A paixão é diferente do amor e da amizade. Tive uma paixão 
que dá cabo das pessoas, tive uma paixão que me deixou numa depressão durante 4 
anos. Depois do divórcio, nos anos 80. Foi daquelas paixões assolapadas, as 
paixões estragam tudo. Foi correspondida mas depois acabou. Mas foi óptimo 
porque acho eu se não passasse por essa experiência, não sabia o que é que era. 
Mas depois tive uma depressão durante 4 anos quando acabou. Depois, de repente, 
fiquei boa. As minhas depressões também não são muito grandes, mas foi difícil. 

Nunca gostei tanto de uma pessoa, como aquela paixão, aquela coisa… 
Infelizmente já morreu, morreu 2 anos depois de termos acabado. Ainda tivemos 
juntos 2 anos. Eu cada vez que me lembro o que a paixão faz fazer, os disparates 
(risos). Eu agora já não fazia. Pôr nomes de animais. Por exemplo, ele chegou de 
viagem às 2 da manhã, eu não estava em casa, tinha saído com os meus amigos, a 
Inês disse-me que ele tinha ligado e eu saí de casa disparada para casa dele, acordá-
lo, bater à porta, acordei a vizinhança toda. Coisas deste género. Telefonemas. 
Nunca tinha feito disparates destes. Eu já tenho lido sobre a paixão e dizem que é 
mesmo uma coisa muito intensa. Mas, primeiro dá cabo da pessoa e isso acaba por 
não ser amor. Bem, é amor, no fundo também é amor e a amizade também é amor. 
Eu tenho um ex-namorado meu que agora é o meu grande amigo. No fundo, a 
gente quase que não ultrapassou o outro estado. Mas agora é só amizade, 
transformou-se e eu saio com ele todas as semanas. São estas vivências que são 
muito giras. Eu digo que há sempre coisas boas nas pessoas. Houve uma altura que 
tive três namorados ao mesmo tempo, cada um tinha a sua coisa, um deles foi 
quem tirou a fotografia na cozinha que disse que eu estava muito bem. Cada um 
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tinha a sua coisa (risos). Não sabiam uns dos outros. É que eu pareço muito 
sossegadinha mas não sou (risos). Às vezes digo isto: foram umas vivências que 
ficaram depois grandes amizades que eu tive.  

E convivi com…O meu pai tinha muitos amigos, escritores, pintores e eu convivi 
com esta gente e tenho recordações lindíssimas.  

Não que eu quisesse ser formatada, mas recebi uma educação para ser de 
determinada maneira. A educação, o meio ambiente, o que as pessoas diziam, o 
controlo que faziam, tudo isso. A pessoa, mesmo não querendo, a uma altura tem 
que entrar em confronto. E a minha mãe era muito “o que os outros dizem”. Eu não 
sou, absolutamente nada. Mas, na altura, era uma pressão para ser dona de casa, 
muito certinha, não sair. A minha mãe ficava doida quando eu viajava sozinha, na 
altura em que ainda me dava bem com o meu marido, ele ficava com os miúdos e 
eu ia para a Alemanha. E a minha mãe refilava. A minha mãe tinha uma 
mentalidade muito conservadora, o que já não tinha o meu pai. O meu pai deixava.  

E o colégio também. O colégio também forneceu alguma coisinha. Estamos numa 
idade muito maleável, em que as coisas ficam, vai entrando e a pessoa só mais 
tarde é que a pessoa vai desconstruindo isto tudo e vendo o que quer e o que não 
quer. Até tínhamos a disciplina “Economia Doméstica”, aprendíamos culinária, 
fazer bolos, aprendíamos a comportamo-nos, a estar à mesa, a fazer isto e aquilo. É 
muito tipo aqueles livros que ainda se escrevem e que agora saíram 2 ou 3, que são 
horrorosos, sobre as boas maneiras, a ensinar esse tipo de coisa. A frase que me 
lembro e que eu sempre achei uma coisa inacreditável, é de um machismo, no 
fundo. É o “temos que ser educadas para sermos mulheres de um médico ou de um 
advogado” porque as freiras não nos diziam que íamos ser mulheres de um 
jardineiro ou de um sapateiro, podíamos muito bem ser, ninguém está livre de se 
apaixonar, mas é já com o sentido de ascensão social. Aprender a comportarmo-nos 
a ter um determinado lugar, podíamos ter jantares. Uma pessoa com educação 
normal sabe como se comportar. Mas aquela altura era a Economia Doméstica. E o 
primeiro marido também muito com essa ideia e também era o que toda a gente 
esperava. 

Eu gosto muito das coisas de casa, mas não gosto das coisas de casa por obrigação. 
Tenho a casa, agora precisa de uma grande limpeza, às vezes aquela mesa está um 
caos, mas não sou aquele tipo de pessoa que à 2ª feira tenho que passar a ferro e 3ª 
feira é o dia de lavar… Se me apetecer 4ª feira ir ao cinema, não faço nada e depois 
faço outra coisa, noutro dia. Agora, por exemplo, não posso fazer força, não posso, 
se me vêm ajudar, faço, senão não faço. Antigamente, chamava-se desmazelada a 
uma mulher que não fazia a cama. Quantas vezes deixo a cama por fazer? Até ia 
trabalhar, sem tempo para a fazer. E agora não posso fazer força, hoje fi-la, mas a 
maior parte dos dias deixo-a meio aberta porque eu não posso estar a fazer força. 
Quero cá saber! Há anos que deixei de passar a ferro, só passo a roupa que visto e 
só passo quando visto porque acho que é um desperdício estar a meter a roupa no 
roupeiro passadinha a ferro e depois fica toda amarrotada e depois tenho que passar 
outra vez. Ela é toda posta nos cabides e nas gavetas bem dobradinha e quando eu 
visto é passada a ferro e depois lavo. Porque é que eu hei-de passar a ferro duas 
vezes? 

A minha mãe, para ela ficava louca, chegar aqui a casa, está a ver a caneca do café 
de manhã, ainda está aí, ainda não a lavei. E, se for preciso, estas também ficam 
aqui. Se for à casa-de-banho, se calhar está lá outra e na mesa de trabalho, se calhar 
está lá ainda com um pouco de café. A minha mãe ficava louca, chegar cá a casa e, 
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por todo o lado, havia canecas. Há aquela coisa da casa arrumada, a cama feita, a 
cama principalmente, é uma coisa! É um símbolo do casamento. A coisa que as 
pessoas tinham com a cama, quando ela fica por fazer. É uma coisa completamente 
desajustada. Se não tenho tempo, tenho que apanhar o comboio, não está feita, não 
está. Faz-se quando chegar a casa. É bom para os ácaros, para a cama ficar a arejar 
(risos). Quando li isso achei delicioso, é um bom pretexto. Era um desmazelo, já 
não se ouve esta palavra, acho eu. Ouvia-se muito, já não se ouve. 

A minha mãe ficava muito zangada com a minha independência, com a minha 
maneira de ser. Isso era uma coisa… Tanto que eu não me dava muito bem com a 
minha mãe, eu era a “ovelha negra” da família porque realmente eu sou capaz de 
estar aqui agora e amanhã pegar na mochila e ir não sei para onde e só dizer aos 
miúdos porque tenho que lhes dizer para eles não se assustarem. Isso era uma coisa 
inconcebível para a minha mãe. 

Uma coisa que eu gostaria imenso de ter feito e que nunca fiz porque entretanto 
casei era ter viajado pelo mundo todo e estar assim 3 anos em cada país. Foi um 
sonho não realizado. Viajo muito mas nunca fiquei assim tanto tempo aqui e ali, 
sempre tive este sonho, gostava muito. Era uma coisa que sempre me fascinou 
muito, as viagens. Mas talvez ainda pode ser que faça uma grande viagem 
(risos).Já fiz muitas viagens, se não fosse a família, as crianças e eu não ser 
milionária, já tinha comprado uma casa em Marrocos e já tinha ido viver para lá. Já 
fui 2 vezes. Adoro as pessoas, são maravilhosas, é outra coisa completamente 
diferente. Dei-me muito bem com eles, outra maneira de ser. O romantismo, toda a 
gente diz mal, mas eles têm um romantismo, uma coisa. Eu fiquei-me a escrever 
durante muito tempo com um dos guias, tenho uma carta dele que é uma coisa do 
mais romântica que possa imaginar (risos). Postais e de coisas que já não me 
lembro. Outro dia, reli a carta e ele agradecia-me imenso a música que eu mandei 
portuguesa. Já não lembrava que tinha mandado a música portuguesa. Durante 
muito tempo, ficámos a corresponder.  

 

J1 

Tive 4 filhos e líamos, não sei se muito, mas líamos. Os da “Anita” líamos à noite 
um pouco. Mas não muito pelo seguinte: eles deitavam-se muito cedo porque eles 
tinham que se levantar muito cedo, às 6 da manhã para irem para o colégio alemão. 
Então, às 7 da noite esta casa já estava tudo em silêncio, isto estava tudo a dormir. 
Eles começaram a ir para o colégio de carro com o pai para Lisboa. Mas a Inês e o 
Pedro andavam no colégio alemão no Estoril, até à 4ª classe.  

Fomos ver “A música no coração”, A “Branca de Neve”, o “Pinóquio”. Eu levava-
os ao teatro “O Quebra Nozes” e íamos ao ballet, também tinha princesas. Sempre 
à Gulbenkian. Eu não era muito de ler histórinhas, era mais este género de coisas. 
Gostavam muito. O Pedro é músico, adorava música. A Inês também, dos ballets. É 
claro que a segunda parte do concerto, ele já estava a dormir, tinha 4/5 anos. Mas 
iam ouvindo e gostavam. Foram-se habituando a este ambiente. Íamos ao cinema. 

A Bia queria ser bailarina, que tem a ver com o universo da princesa. Mas a Bia 
tem uma altura e uma estrutura, andou muito tempo no ballet no Ginásio Clube 
Português, mas depois, quando foi concorrer à Gulbenkian, não ficou porque ela é 
muito magra, mas tem uma estrutura larga e de ombros e é muito alta. E acharam 
que não dava. Mas ela queria ser bailarina profissional. E acabou jurista. Os únicos 
que estão nas artes são os outros. E também nunca as mascarei de princesa. 
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Anexo nº 9 c 

1. Informações Gerais 

 

Data(s) de realização: 30/Maio, 10/ de Junho e 5 de Julho 

Duração: 3h 40 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante manifestou vontade em participar. Alguns 
aspectos da esfera privada foram protegidos e resguardad. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Os três momentos da 
entrevista foram realizados em locais públicos, mas familiares da participante e calmos, não 
afectando a privacidade e permitindo ajustar a sua implementação à sua disponibilidade. No 
entanto, a dificuldade de conciliação com as questões familiares interromperam e adiaram um 
dos momentos.  

2. Caracterização Socioprofissional 

 

Idade: 37                                         Estado Civil: Casada 

Nacionalidade:  Portuguesa            Naturalidade: Lisboa 

Habilitações académicas: Licenciatura e Mestrado em Psicologia  

Profissão: Psicóloga 

Nº de filhos/as: 3                             Idades:  3, 7 e 10 anos 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: Mestrado 

Profissão do companheiro/cônjuge: Professor Universitário 
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História de Vida Codificação 

Eu sou a Élia, nasci na Figueira da Foz. Vivi numa aldeia. Lembro-me muito bem 
de ter a percepção de ter um nome muito estranho, ao longo da minha infância. Não 
havia outra Élia lá perto e de ter uma experiência relativamente diferente das 
crianças que me rodeavam, que a minha mãe era do Brasil, portanto, eu tinha outros 
referentes culturais. Por outro lado, viajava muito, ia de férias. O que não era uma 
coisa muito comum na aldeia. Passeava ao fim-de-semana, também não era uma 
coisa muito comum e falava de maneira diferente, os meus pais também falavam de 
maneira diferente das pessoas da aldeia. Eu nasci num contexto que, sem dúvida 
nenhuma, me marcou de forma significativa, sempre com a sensação de que estava 
com um pé dentro e com outro fora, havia sempre alguns elementos de estranheza. 
Para mim, a sensação não era totalmente natural e era uma outra coisa que intrigava 
muitas as pessoas da aldeia; na aldeia, as pessoas falavam muito umas das outras, 
sentem-se muito livres para comentar e opinar sobre a vida dos outros, sempre foi 
vivido com estranheza a forma como eu e os meus irmãos nos inseríamos naquela 
comunidade. Porque, de facto, brincávamos com todas as crianças, fazíamos 
exactamente as mesmas coisas, andávamos muito mais sujos do que os outros, o 
que não era uma coisa esperada porque na minha rua, o meu pai era a única pessoa 
licenciada e isso era uma coisa que tinha um peso enorme. O meu pai, quando se 
licenciou, fecharam as ruas da aldeia, fizeram tapetes de flores. A referência, em 
relação a mim, era “a menina é filha do Sr. Dr.”. Sempre vivi neste ser e não ser, 
neste estado e as pessoas estranhavam imenso a forma como andávamos vestidos 
porque andávamos sujos, andávamos pelas terras.  

A minha infância foi, assim, entre registos culturais muito diferentes. A família do 
meu pai dizia-me constantemente como é que era suposto eu ser, enquanto menina, 
enquanto “filha do Sr. Dr.” Não era propriamente uma pessoa muito consciente das 
questões da discriminação das mulheres, mas tinha alguém, que era a minha mãe, 
que tinha opções de vida que eram estranhíssimas para a aldeia. As pessoas 
estranhavam imenso. A minha mãe viajava, teve um tempo fora, 15 dias em Itália, 
num Congresso. Na altura, reuniu-se a família para dizer: “Não, na nossa família, as 
coisas não são assim.”. Os tios do meu pai chamaram-no para dizer: “Não pode ser, 
as mulheres na nossa família não fazem isto”. Estava casada e já tinha crianças, o 
meu irmão tinha 4 meses. Ia ao Brasil, de vez em quando e nós ficávamos. 
Trabalhava loucamente e, portanto, não correspondia absolutamente aos padrões, 
àquilo que era esperado em relação a uma “mãe e uma esposa do Sr. Dr.” Dizia 
assim, com estas palavras, a minha avó, por exemplo. Então, fui sendo criada com 
referentes, com modelos conflituais. E lembro-me muito bem de defender a minha 
mãe perante a família: “Não, ela está a fazer coisas que são muito importantes”. 
Depois, “dava na cabeça” à minha mãe: “Que mãe é que tu és? Vais embora? Não 
vais buscar as nossas notas à escola?”. Tenho essa divisão, essa cisão entre o que 
está certo e errado. Eu vivi lá até aos 18 anos. 

A escola primária foi na aldeia. Portanto, isto que eu estou a falar diz mais respeito 
dos 6 aos 10 anos. Quando era mais pequena, claro que ia com os meus pais de 
manhã e voltava à noite do Infantário. Nesse período, em que eu estava mais na 
aldeia é dos 6 aos 10 anos. Quando eu era mais pequena, ia e vinha do infantário, 
mas, de qualquer maneira, passava lá os fins-de-semana. E faltava muitas vezes 
porque o meu avô e a minha avó pediam para eu ficar. E depois, quando fui para a 
Escola Preparatória, as coisas foram um bocadinho diferentes, lembro-me de ter 
períodos de adaptação difíceis à escola porque... Isto foi há 30 anos. Era mesmo 
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diferente viver na cidade ou viver numa aldeia à volta. E foi também um pouco 
difícil, era um “sentir que eu não sou bem daqui”, não me reconhecendo bem como 
sendo de lá. Mas depois, no 7º ano, comecei a sentir-me mais enquadrada. Quando 
eu estou a dizer isto, é sempre uma vivência muito interior, muito interna. Sempre 
tive muita facilidade em me relacionar com as pessoas. Mas era assim um 
sentimento: “eu não sou bem daqui”, também não era ali o meu lugar. Depois, 
quando acabei o secundário, fui para o Porto, estudar Psicologia, durante 5 anos. 
Depois vivi na Figueira da Foz, 2 anos, a trabalhar num projecto de intervenção 
comunitária, um projecto de luta contra a pobreza da Câmara, uma experiência 
profissional muito positiva, muito marcante. Depois decidi casar e vim viver para 
Lisboa. Tinha uma bolsa de mestrado e o Fernando estava a trabalhar aqui. Então, 
decidimos vir viver para Lisboa, que era um projecto antigo que nós tínhamos. 

Perdi uma irmã, quando tinha 3 anos e isso, talvez, não tenha percebido bem o 
impacto que isso teve no meu percurso. Mas foi muito forte, obviamente, 
destabiliza imenso uma família. Isso também é um acontecimento muito 
significativo, que marcou muito a minha infância. 

Lembro-me que brincava muito no quintal, que era uma parte atrás da casa, 
empedrada, uma das partes. E eu brincava muito num cantinho, debaixo de umas 
escadas. Levei não sei quantas cabeçadas porque me levantava e esquecia-me 
sempre (risos). Mas era assim um cantinho resguardado. Lembro-me que brincava 
muito. Tenho esta ideia de nunca chegar a brincadeira: brincava, brincava, 
brincava… Brincava muito às casinhas e aos orfanatos, imagina a brincadeira?! 
(risos). Era uma brincadeira de eleição, os orfanatos (risos). Tinha bonecas que 
tinham nome, tinham uma casa, embalava-as muito, alimentava-as, cuidava, 
passeava com elas no orfanato (risos). E brincava às escolas também.  

A minha casa, na aldeia, até hoje, não tem chave por trás, as pessoas entram por lá 
dentro. É uma casa que sempre teve esta característica. As pessoas eram muito 
bem-vindas e as crianças iam todas lá para casa e brincávamos imenso lá em casa e 
fazíamos teatro muitas vezes. Eu tenho a percepção de nós sermos bem queridas na 
aldeia pelas pessoas mais velhas. Então, nós fazíamos teatro com as crianças da 
nossa rua e chamávamos os vizinhos para irem assistir na nossa garagem. Lembro-
me também que nós andávamos a correr pelos campos. Tenho imensas memórias 
dessas brincadeiras. Nós tínhamos uma quantidade muito inferior àquilo que são os 
brinquedos das minhas filhas, mas tínhamos mais do que as crianças da aldeia, que 
não tinham, basicamente. As que tinham brinquedos eram bonecas que alguém 
tinha mandado da Suíça e que estavam fechadas num armário e que elas pediam à 
mãe para mostrar. Então, eu lembro-me de toda a gente gostar muito de brincar lá 
para casa e de brincarmos muito. 

Lembro-me de ter gostado muito de uma boneca que a minha madrinha Júlia me 
ofereceu. Uma boneca minúscula. Nós fazíamos casinhas em caixas, imitávamos a 
casinha e brincávamos dentro de uma caixinha. Lembro-me de ter imenso prazer 
naquela brincadeira. Era pequenina, era minúscula. Comprámos as duas na feira e 
fazia muitas roupinhas, costurava muito também, Imagine-se! (risos) Ficava sempre 
pavoroso! (risos). 

Lembro-me do fascínio por aquelas borrachinhas coloridas, de cheiro, que algumas 
amigas minhas tinham e eu não tinha. Passava horas a olhar para aquilo. Na praia 
onde estávamos, ia sempre ver a montra, olhava e desejava muito de ter aquelas 
coisas, as borrachinhas, os bloquinhos. Disso, lembro-me muito bem de que 
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desejava muito, de querer muito. 

Lembro-me de ter descoberto o prazer da leitura para aí com 10 anos e lia as 
aventuras dos 7, dos 5, “a Carlota”. De infância, não tenho grandes recordações de 
livros. Lembro-me de uns livros que os meus pais compraram para nós. Foi uma 
coisa extraordinária porque eram bonitos, ilustrados, mas não achava piada 
nenhuma às histórias Eram “histórias do avozinho”, era uma grande desilusão.  

A minha madrinha Júlia contava-me histórias e a minha avó também. Cada uma 
tinha as suas histórias. Elas contavam mil vezes, uma coisa impressionante (risos). 
A madrinha Júlia contava uma versão muito pessoal da “Bela e do Monstro” porque 
tinha visto o filme, uma vez, em Coimbra. E contava uma história muito peculiar, 
quando vi o livro, não tem nada a ver (risos). Ela nunca abreviava a história. Tinha 
muito prazer em estar connosco. Então, contava devagarinho, contava com 
detalhes, do cor-de-rosa, da cor do vestido. Eu lembro-me de estar a imaginar os 
detalhes todos, os pormenores daquela história (arrasta as palavras). Contava a 
história da “Maria Tonta”, que eu adorava. Era uma mocita que era tonta e ia servir 
para casa de uma senhora e só fazia asneiras. Ela pedia-lhe uma coisa, ela fazia 
outra completamente diferente (risos). Era muito engraçada. A minha avó contava-
me aquelas histórias mais tradicionais, da “Raposa e do Lobo”, “A raposa e o 
Corvo”, “A Carochinha” também. Era para distrair, era uma coisa ao serão. Nós 
passávamos muito tempo em casa da minha avó e a minha madrinha Júlia vivia 
uma boa parte do seu ano na casa da minha avó e nós ficávamos ali, ao serão, à 
lareira e elas iam contando, vez a vez, e nós pedíamos sempre. Eu e o António, que 
éramos muito colados. E a madrinha, quando eu ia para os “Casais”, nas férias, ela 
contava, contava… Aí, ela entregava-se ainda mais, ao cuidado, brincava muito e 
contava essas histórias as vezes todas que eu quisesse, de manhã, à noite. 

A “Bela e do Monstro”, para mim, não era uma história de princesas porque, na 
história da madrinha, ele não era príncipe. Era mesmo uma versão “sui generis” 
(risos). Mas lembro-me, uma vez, de a madrinha do meu irmão ter ficado lá em 
casa e de contar as histórias da Princesa de Pele de Burro” e a “Princesa e a ervilha” 
e foi um deslumbramento. Lembro-me de ela ter contado essas histórias e, para 
mim, foi um mundo que se abriu. Adorei aquelas histórias (gesticulação aberta). 
Lembro-me onde é que ela me contou, onde é que eu estava, lembro-me de ter 
ficado fascinada e de me apetecer que ela contasse uma, duas, três vezes. Ela não 
correspondeu. Contou duas histórias ao adormecer e pronto. Lembro disso, de ter 
ficado muito fascinada: “há aqui um mundo para explorar”. 

Acho que as histórias das princesas têm um encanto qualquer, duram gerações. 
Acho que tem a ver com isso, com um mundo que não era, de facto, o meu. Nas 
histórias da minha avó também era assim, o corvo e a raposa que falavam. As 
princesas eram figuras que eu achava fascinantes, também não queria ser a Maria 
Tonta. A Bela, gostava muito, também não era uma princesa e adorava aquela 
história. A madrinha contava-me inúmeras vezes, mas faltava-lhe alguns detalhes 
(risos). Enriquecia muito a história com a sua imaginação, mas depois a história não 
batia totalmente certo (risos). 

Lembro-me mais de ter ido ao Brasil, com 8 ou 9 anos e ter visto uma telenovela e 
de querer ser como aquelas pessoas. Querer brincar aquilo e pensar: “eu sou não sei 
quem”. Não me lembro qual era a telenovela, mas lembro-me do nome da 
personagem, era uma Xana. Lembro-me dos rostos, era a Bruna Lombardi. 
Lembro-me de ter essa sensação de deslumbramento, de querer chegar cá e contar a 
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história e querer “vamos brincar a isto?” Não tenho qualquer recordação, a de ter 
brincado às princesas. A minha mãe diz isto e é verdade: ela teve uma infância 
muito mais parecida com a das minhas filhas do que eu. Ela vivia numa cidade 
grande, no Rio de Janeiro, onde já havia muito esta coisa de ir ao cinema, das 
princesas, do imaginário Hollywood. Eu não tenho memória disso. 

No Jardim-de-infância, muito pequenina disse que tinha um namorado, que era o 
Pedro (risos), que era uma criatura mais velha do que eu. Eu ainda nem dizia bem o 
nome dele, mas dizia que ele era meu namorado. Depois, lembro-me, na escola 
primária, logo que entrei, decidi que ia ter um namorado, que era o Dominique, o 
filho de um emigrante francês. Mas, lembro-me que era só porque a minha grande 
amiga, que era mais velha do que eu, tinha um namorado que era também filho de 
um emigrante. Então, achei que o Dominique era o ideal. Mas, depois nunca foi 
uma coisa que eu falasse assim publicamente, que tinha um namorado ou que 
gostava deste ou daquele, nunca. Na escola primária, dizia sempre que não tinha 
namorado. Era uma coisa completamente secreta, mas tinha umas paixonetas por 
uns rapazes que me lembro, que eram os melhores alunos, por acaso (risos). Eram 
bons alunos, o Rui e o Zé. Isto na primária. O Zé era popular, era reguilote. 
Lembro-me que uma vez andei “à porrada” com ele, para ver quem ganhava e eu 
ganhei (risos). Mas não me lembro muito bem dele. O Rui era mais discreto, muito 
caladinho. O Zé não.  

Tenho muitas memórias fortes da minha juventude, de concertos, por exemplo, de 
ter ido a concertos e de gostar muito, com 14/15 anos. Fui ao Porto, à Mealhada, a 
Lisboa. A minha mãe veio ver o David Bowie comigo. Os meus pais 
acompanhavam-nos muito na juventude. Na infância não tenho essa percepção. 
Tenho memórias da minha mãe, em alturas de festas, investir muito, em alguns 
momentos muito importantes, ela estava muito presente.  

Lembro-me que comecei a fascinar-me por causas mais sociais e ser assim mais 
crítica da sociedade. Andava sempre com amigos mais alternativos, mas era muito 
convencional perto deles. Sempre com muito juízo. Apesar de andar com pessoal 
que tinha muito menos juízo, eu era muito moderada, defino-me mesmo assim. 
Aparentemente, andava muito de preto, andava com pessoal alternativo, mas depois 
era muito moderada. Lembro-me, por exemplo, de fazer uma festa lá em casa, em 
que o pessoal (um bufar) andava aos beijos, dançava slows e eu patrocinava aquela 
festa, basicamente. Lembro-me de me proteger em relação àquilo que seriam os 
comportamentos que os meus pais não gostavam de ver em mim.  

Os meus pais também me davam muita confiança, no sentido de acreditarem muito 
que eu iria ter um comportamento ajustado e aquilo pesava-me muito, influenciava 
muito o meu comportamento. O que eu acho que era esperado de mim é que não 
tivesse este tipo de envolvimento mais físico. Acho que era esperado, não me era 
dito directamente. Aliás, os meus pais não tinham um discurso nada explicitamente 
moralista, de todo. Mas estava implícito na confiança que eles tinham em mim, 
esperavam que eu tivesse um comportamento ajustado. Acho que tinha a ver com 
os ensinamentos que me deram sobre a feminilidade. Lembro-me das mensagens 
que a madrinha Júlia e a minha avó me davam sobre essa questão da moderação. 
Ao mesmo tempo, eu olho para o meu irmão e vejo que ele também foi educado 
para a mesma moderação. No que diz respeito ao comportamento em relação ao 
sexo oposto, o padrão é completamente diferente. O meu irmão era um pinga-amor, 
tinha não sei quantos casos amorosos, ao mesmo tempo e toda a gente achava 
aquilo engraçadíssimo. Por exemplo, chegou a ter casos com 5 raparigas que 
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viviam na mesma casa e toda a gente achava imensa graça. Contava aquilo à 
refeição. Ao passo que não estou a imaginar que isso fosse motivo de graça lá em 
casa, se fosse eu. Isso, acho que sim, que fomos educados para ter uma relação 
diferente com o sexo oposto. Interiorizamos diferentes ideias sobre o que era o 
papel dos homens e das mulheres, na conquista e a questão da exclusividade como 
um imperativo feminino. Em relação aos rapazes, isso é tudo mais negociado e o 
descompromisso é uma coisa normal e até desejável até uma certa idade. Nas 
raparigas, não. Não ter ninguém, tudo bem, mas ter dois rapazes ao mesmo tempo, 
nem pensar. Ainda me lembro de uma vez, era miúda, tinha 14 ou 15 anos e disse à 
minha madrinha que não conseguia decidir qual dos rapazes eu gostava, nenhum 
deles me preenchia completamente e que achava que gostava dos dois. Ela ficou 
horrorizada: “Oh, menina, não digas uma coisa dessa! Uma mulher é de um 
homem!” (risos).  

Os meus pais, por comparação com os pais das minhas amigas, eram muito liberais. 
Deixavam-me ir. Mas nunca foi um assunto: se eu tinha vida sexual. Nunca falei 
nisto com a minha mãe, não era uma coisa explícita, assumida, absolutamente. Eu 
tinha a noção do que era esperado em termos de comportamento. Em relação ao 
Fernando não tenho presente, também era mais velha. A única vez que eu me 
lembro foi que houve um período em que eu tinha um namorado, que era o 
Joaquim, e os meus pais não queriam mesmo que eu fosse a casa dele. Não havia 
muito controlo. Eu tinha muito juízo. Mas os meus pais controlavam muito pouco. 
Lembro-me dos pais das minhas colegas que não deixavam sair. 

Nas festas, também era muito este papel de garantir que estivesse toda a gente bem, 
que estava toda a gente servida e feliz e eu própria estar feliz e divertida. Feliz com 
a felicidade dos outros. Ainda vejo hoje este meu comportamento, muito na 
continuidade deste, as pessoas estarem felizes, à vontade, servidas e, chegar ao fim 
da festa, eu não comi nada, estou estoirada, mas sinto-me preenchida porque os 
outros estão bem. 

Tinha uma enorme fascinação, na juventude, pela Naiss Nine, uma escritora do 
Heny Miller. Tinha uma fascinação associada à Maria de Medeiros. Era assim o 
ideal de beleza, tinha mesmo uma fascinação. Ela fazia de Naiss Nine num filme. 
Na infância, havia assim umas figuras das novelas que eu gostava de ser como elas, 
não me lembro como é que se chamavam. Gostava de ser como elas porque eram 
bonitas, desejadas, porque diziam assim as coisas certas, saía-lhes bem, tinham 
graça. 

Na minha infância, era um assunto tabu, não havia namorados, não gostava de 
ninguém. Na adolescência, tinha assim um padrão um bocadinho estranho que era: 
eu aproximava-me bastante dos rapazes, no sentido que tinha relações muito 
intensas com alguns rapazes, que queriam ser meus namorados, mas eu nunca 
queria namorar com eles. Tinha este padrão, de mensagens ambivalentes: “gosto 
muito de ti, mas não quero nada contigo”. E não queria efectivamente, não queria 
ser namorada deles. Aconteceu-me com amigos, que toda a gente achava que eram 
meus namorados, mas que eu não queria. Um ou dois episódios de contacto físico, 
para logo a seguir... (gesto de afastamento): “Não, não são estas pessoas. O meu 
príncipe ainda está por chegar!” Pensava que não queria aquela pessoa, que não era 
a pessoa certa, mas gostava imenso de estar com os rapazes. Com as minhas 
amigas, não me lembro de ter o padrão de ir contar dos meus amores e desamores. 
Lembro-me destes casos, do Cláudio, do Zé, do Miguel. 
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Olhando para trás, acho que era importante que fosse um rapaz popular, 
carismático, com muitas amigas… Muitos amigos, quero eu dizer... (risos) E acho 
que sim, vendo “a posteriori”, que fosse desejado por muitas raparigas, que fosse 
reconhecido socialmente, que saísse, risse, bem-disposto, que tivesse muitos 
amigos. Lembro-me de ouvir dizer: “as mulheres não gostam de homens bonitos, 
mas de homens de mulheres bonitas”. Hoje, acho que é uma coisa parva, mas, na 
altura, fez-me imenso sentido. Como se o facto de haver outras mulheres que 
gostassem daquele homem, potenciasse o interesse sobre aquela pessoa. Nessa 
altura, era importante. É como se o meu critério não fosse assim tão valioso, como 
se fosse preciso outros olhares a validar, por um lado. Por outro, era pensar: “se 
aquela pessoa se interessa realmente por mim e eu não sou uma pessoa tão 
interessante, então ela também não deve ser porque teria possibilidade de estar com 
outras pessoas, portanto se quer estar comigo...” É como se perdesse valor quando 
se interessava realmente por mim, não sei. 

O primeiro namorado marcou-me. Havia vários rapazes com quem tive uma relação 
muito significativa, lembro-me de andar muito com eles, de combinar com eles, de 
todos os intervalos estar com eles, mas nunca eram meus namorados. Houve uma 
série de relações muito intensas com quem tive muito próxima, mas que nunca era 
namoro. Depois, o primeiro namorado oficial que eu tive não foi muito importante. 
Tinha 13/14 anos e durou 15 dias. Chamava-lhe namorado, foi o Cláudio (risos). 
Era um rapaz que imensas raparigas gostavam dele, na escola. E eu acho que era 
por isso que também achei que sim. 

Era bonito (risos), era muito giro. Andava muito bem vestido, lembro-me disso. E 
era muito terno, interessava-se muito por saber o que é que eu achava, o que é que 
eu pensava. Achava-me graça. Lembro do primeiro beijo (risos). Eu não achei 
graça nenhuma, tinha 13 anos. Aquilo demorou imenso tempo, nós andávamos 
muito juntos, de um lado para o outro, até que me perguntou se eu queria ser 
namorada dele. Eu disse que ia pensar e depois disse-lhe que sim. Mas, a partir do 
momento que lhe disse que sim, aquilo deixou de ser tão encantador para mim, é 
verdade. E depois, era suposto acontecer alguma coisa e durante alguns dias não 
aconteceu nada. Eu não tinha expectativa nenhuma, não me apetecia nada grandes 
contactos físicos com ele, andávamos assim de mãozinha dada e, depois, um dia 
fomos de mãozinha dada para detrás da escola e ele deu-me um beijo. Lembro-me 
de estar com o coração a palpitar muito forte e não achei muita graça aquilo. Achei 
que não me ajeitava com aquilo. Daí a uns dias, estava a acabar com ele (risos). 

Foi há tanto tempo, eu era tão miúda. Acho que ele, particularmente, tinha muita 
preocupação comigo, tinha assim um olhar muito intenso. Lembro-me disso muito 
bem. E eu devia ser a mesma coisa. Mas quem conquistou, fui eu e não ele. Fui eu 
que andei a trás dele na festa da nossa aldeia. Lembro-me de o ver lá e pensar “O 
Cláudio está aqui” e de andar atrás dele pela festa. Ele apercebeu-se e foi ter 
comigo (risos). 

Depois, tive uma grande paixoneta não correspondida. Foi a única relação que eu 
me lembro de ter uma frustração muito grande “gostava mesmo daquele rapaz”. Era 
amigo do meu primo. Nunca me declarei, mas ele sabia porque as minhas amigas 
sabiam. Entre adolescentes, as coisas circulavam muito. Na altura, eu sabia que ele 
sabia, nem me ocorreu declarar. Depois, uma das minhas amigas teve um caso com 
ele. As minhas amigas diziam: “Caramba, ela sabia que tu gostavas dele! Ela não 
gosta dele. Como é que fez isto?” Custou-me um bocado. Mas lembro-me sempre 
do registo de haver sempre vários rapazes que me interessavam (risos). Acho que, 
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nessa altura, sofri por amor. 

O namorado mais a sério que eu tive, na adolescência, foi o Joaquim. Foi com 16 
anos. Mas também aconteceu um bocadinho isto, o desencanto quando a coisa 
acontecia. Eu tinha a percepção que era um namoro que preocupava muito os meus 
pais porque ele era mais velho, fumava umas gansas, não tinha sucesso escolar, era 
artista. E tinha uma enorme fascinação por aquela pessoa. Achava-o lindo, achava-
o incrível e achava que gostava de ser namorada dele. Ele também era amigo do 
meu primo e do João, também acho que era por isso. E foi a primeira relação que 
envolveu mais corporalidade, mas também durou pouco tempo, durou 2, 3 meses, 
talvez. Depois, fartava-me. Não quer dizer que era uma pessoa pouco afectiva, 
sempre fui e gostava das pessoas, gostava de um, gostava de outro...E fartava-me 
quando as coisas ganhavam alguma consistência.  

A primeira vez que senti que queria que durasse muito tempo foi com o Fernando, 
com 18 anos. Começámos a namorar às escondidas. O Fernando era o irmão mais 
novo do João e era amigo do meu irmão, António. Era como se fosse outra geração, 
era como se fosse uma relação quase pedófila (risos), como se eu fosse muito mais 
velha do que ele. Nós tínhamos ambos 18, mas como eu cresci muito mais depressa 
do que ele, não nos conhecíamos daquela altura, como pertencíamos a mundos 
muito diferentes e como se dava com o meu irmão… No início, era também assim 
um toque e foge, mas era mais consistente. O segredo era um elemento de encanto. 
A certa altura, a questão colocou-se “quando é que dizemos que somos 
namorados?” Aconteceu. 

Ele tinha as suas popularidades, no sentido em que era muito bom aluno e, ao 
mesmo tempo, as pessoas gostavam muito do Fernando. O Fernando é muito 
simples, pouco vaidoso e consegue níveis de excelência consideráveis e, na altura, 
as pessoas tinham uma certa admiração por ele, pelos resultados que ele conseguia. 
Como ele tinha sempre aquele ar muito despistado, parecia que não estava “nem aí” 
para as notas e, depois, ajudava os amigos e passava os “copianços”, tinha um certo 
carisma entre os rapazes, mas não era dos mais populares. Também era desejado 
pelas raparigas. Não era daquelas figuras, que há sempre nas escolas, que fizesse 
furor. Era meio envergonhado, não muito maduro, mas tinha sempre umas 
raparigas que gostavam dele. Na faculdade, cheguei a ter algumas chatices: “não o 
largam”. Mas, não foi a popularidade que me chamou a atenção. Comecei a 
perceber que ele me via com outros olhos, isso baralhou-me, fez-me repensar. 
Inicialmente, não muito seriamente, mas comecei a olhá-lo com outros olhos. Ele 
soube fazer bem as coisas. 

Não foi amor à primeira vista. Acredito que isso nunca pudesse acontecer-me a 
mim. Não estou a ver assim uma coisa recíproca, intensa, à primeira vista. Acho 
que pode acontecer, mas a mim não. 

Tenho dificuldade em ver o que é que foi o início porque vou sendo. Era um pouco 
ambivalente. Era uma coisa pouco definida e com moldes muito pouco dentro 
daquilo que era convencional. Não havia nenhum contrato de exclusividade. Eu 
comecei a ter muito desejo de estar com ele e a gostar daquele jogo “é, mas não é” 
(risos). Nós éramos muito miúdos, começamos a ter um caso em Junho. Depois, eu 
fui para o Brasil passar um mês, prolonguei a minha estadia lá e pensava nele, mas 
de uma forma desprendida. Liguei-lhe uma vez para saber se tinha entrado na 
faculdade. Muito desprendida. Lembro-me de ter ido a uma cartomante, com a 
minha mãe e a minha tia e ela disse-me que eu já tinha encontrado o homem da 
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minha vida e que eu não estava a ver, mas que ele estava à minha espera em 
Portugal. E eu pensei: “fogo!” Mais tarde, fiz a associação ao Fernando. Disse: 
“olha, era mesmo!” Na altura, fiquei intrigada, também não acreditava muito 
naquela cartomante, mas fiquei assim: “quem será?” 

Lembro-me do primeiro beijo, foi muito significativo para mim. Foi numa noite 
que tínhamos saído com a Ana e o meu irmão António. Depois, o Fernando entrou 
na faculdade, em Aveiro e eu entrei no Porto. Nessa altura, já não nos 
encontrávamos de forma tão espontânea, era preciso combinar as coisas. O 
Fernando começou a ir muito ao Porto, ter comigo. Disso, eu guardo recordações 
muito boas: de ele ir buscar-me à porta da faculdade e eu não estar a contar, assim 
de surpresa. Tocar à porta de casa, de madrugada. Tenho muito boas recordações 
dessa época. Acho que foi-me conquistando, fui gostando cada vez mais dele. Não 
foi amor à primeira vista, foi um sentimento que se foi construindo. O nosso 
namoro durou seis anos, houve uma interrupção de meio ano. Se não fosse esta 
interrupção, acho que não estaríamos juntos hoje. Foi importante. A primeira vez 
que tivemos um contacto físico foi uma coisa muito intensa, lembro-me de ter tido 
a percepção de não ter experimentado algo parecido, lembro-me muito bem disso. 
Aquilo ultrapassou-me um bocado, na realidade. Foi uma experiência diferente que 
eu não estava muito à espera, na realidade. Nessa altura, lembro-me de ter tido a 
sensação de que ele podia fazer o que quisesse. Isso não tinha sentido antes, essa 
experiência: “estou-me nas tintas...” (risos). Mas o pessoal teve um juízo e teve 
calma (risos). 

Foi com o Fernando que tive o primeiro relacionamento sexual e foi algum tempo 
mais tarde. Podia ter sido naquela noite, perfeitamente “O que é que está aqui a 
acontecer?” Mas foi para aí um ano mais tarde. Foi um marco importante. Se 
olhasse para trás era das coisas que não mudava, com certeza. Não foi nada de 
muito planeado propriamente, estava na iminência de acontecer, não foi nada muito 
planeado. Teve influência o modelo que me incutiram acerca do valor da 
virgindade, enquanto algo a preservar, muito importante, sem dúvida nenhuma. Foi 
um processo longo até ao momento. Namorámos perto de um ano, tinha 19 anos. 
Tinha a ver com esse valor. Todos os assuntos, relacionados com a sexualidade, 
eram pouco falados. Mas a minha avó dizia: “uma mulher é para ser só de um 
homem”. Eu sabia que a minha mãe tinha ido virgem para o casamento. Era uma 
coisa que se considerava e falava-se muito na aldeia, mesmo entre as crianças. Era 
um assunto corrente: “casou-se virgem”, “não se casou virgem”. Mesmo quando 
éramos adolescentes, isto era um assunto. 

Houve uma altura, com 15, 16 e 17 anos, que eu achava que ia ficar solteira. Andei 
a ler uns livros de umas pessoas que andaram pelo mundo a viajar sozinhas (risos) e 
via isto com uma perspectiva muito engraçada. Não tenho recordação de ter tido 
esse medo. Mesmo quando tinha uns amigos de quem gostava muito, mas que eu 
achava que não eram pessoas para mim, achava que um dia iam aparecer outras 
pessoas. Tinha sempre a ideia de que ia aparecer alguém. Imaginava o cenário de 
eu não querer ninguém, agora que ninguém me quisesse, não me ocorria (risos). 
Achava sempre que havia de ser por opção, o não ter ninguém.  

Acho que acreditava que ia ter alguém de quem ia gostar muito, de quem eu ia ter 
filhos. Acreditava, sim. 

Gostávamos muito um do outro. Havia um gostar de estar, sentir que a pessoa não 
precisa de provar nada, de dizer nada de especial, gostar mesmo de estar, quanto 
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mais tempo melhor. À partida, os factos que nos separariam seriam muito maiores: 
tínhamos amigos muito diferentes, vivíamos em cidades diferentes, tínhamos 
interesses diferentes, expectativas diferentes, leituras do mundo muito diferentes. 

O que nos fez interromper a relação, durante algum tempo, foi o desgaste da 
relação, ligado a duas mudanças importantes. Eu comecei a trabalhar e o trabalho 
tinha para mim um lugar muito central. Comecei a ter outro tipo de preocupações e 
de ocupações. Já não me sentia da mesma maneira: uma jovem estudante 
universitária. O Fernando veio para Lisboa, para o mestrado e, pelo contrário, tinha 
muito desejo de manter a vida que tinha: sair muito à noite, estar com os amigos e, 
a certa altura, desencontramo-nos. Ele, no fim-de-semana, também tinha que vir 
para Lisboa trabalhar com os colegas de mestrado, que trabalhavam durante a 
semana. Fomos estando cada vez menos juntos, cada vez mais adaptados a um tipo 
de relação que era menos central nas nossas vidas e, a certa altura, eu senti que, de 
facto, não fazia sentido, sentia-me muito insatisfeita com a relação, não me dava 
aquilo que precisava. Foi muito importante porque permitiu que cada um de nós 
avaliasse o lugar que a relação tinha efectivamente nas nossas vidas. Inicialmente, a 
minha percepção foi: “não, embora lá mudar de vida, isto não está com nada”. 
Estava convicta que nos iríamos manter separados, que não havia volta a dar e 
apareceu outra pessoa. Mas, a certa altura, quando comecei a perceber que podia 
acontecer a mesma coisa ao Fernando… E lembro-me, na altura, ter ido ver um 
filme, uma comédia romântica, que chorei o tempo inteiro, então percebi que 
gostava muito dele, ainda. Mas isto, durante um tempo, foi suprimido na minha 
consciência. Achava que estava completamente resolvido, estava completamente 
convicta que “nunca mais”.  

Nós íamo-nos sempre encontrando porque nós tínhamos amigos em comum em 
Aveiro, o Fernando continuava muito próximo do meu irmão António. Portanto, 
nós víamo-nos, encontrávamo-nos. Acho que teve esta condição… Precisava de ter 
o reconhecimento de que era central na vida dele e que não ia ser secundarizada. 
Achava que havia pouco investimento na relação e não estava disponível para estar 
numa relação pouco investida, “estar por estar”. Já estávamos juntos há 6 anos. E o 
retorno foi assim: eu comecei a aproximar-se mais e a dar sinal que a coisa podia 
ter volta e o Fernando pediu-me em casamento, de uma forma romântica, muito 
bonita. Começámos a namorar para casar. Foi ter comigo onde estava a viver, em 
Aveiro e pediu-me em casamento. Eu tinha telefonado ao Fernando e disse-lhe que 
se ele queria aparecer lá em casa e ele apareceu. E, depois, pediu-me em 
casamento.  

Isto foi na altura do Natal, houve uma festa de Natal, com os todos os amigos e 
pediu-me em casamento publicamente: “Eu quero dizer a toda a gente...” O que não 
tem muito a ver com o Fernando, mas ele disse que fui eu que o piquei para ele 
dizer a toda a gente e eu acredito perfeitamente. Foi muito significativo. Eu 
imaginava-me a casar, ter uma vida com ele. Sempre num horizonte um pouco 
longínquo, não era uma expectativa que me perseguisse: “o que eu quero é casar”. 
Não tinha esses contornos, mas a forma como me imaginava no futuro, imaginava-
me sempre com o Fernando. E casada. Tenho boa memória desse dia, fomos depois 
dançar. Foi uma noite muito feliz, muito engraçada. A Tuna veio-me fazer uma 
serenata, quando fomos para casa. Foram lá cantar a minha casa e o Fernando 
também estava comigo. Foi como eu idealizei. A minha reacção foi de alegria. 
Disse logo que sim, sem hesitar (risos, olhos brilhantes). 

Tive um anel de noivado quando fiz 25 anos. Fizemos uma festa lá em casa e o 
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Fernando oferece-me o anel de noivado. Não foi uma coisa muito espontânea, ele 
pediu-me para escolher o anel. Ele achava que eu tinha vontade de o receber, o 
Fernando não é muito dado a rituais e a romances. Eu queria, na altura, tudo aquilo 
a que tivesse direito; o meu vestido de noiva era mesmo um vestido de princesa, 
queria o mais próximo possível daquilo que era o convencional. Foi importante, 
para mim, receber o anel. Lembro-me que o meu pai fez um discurso super bonito, 
disse que esperava que dali a 25 anos estivéssemos ali todos reunidos e felizes 
como aquele dia e com mais descendentes. Acho que sou romântica (risos). Acho 
que já fui mais. Eu era muito mais romântica, no sentido que escrevia umas cartas 
de amor muito longas. Morria de saudades do Fernando, chorava de saudades. 
Lembro-me disso e de querer estar com ele, que a semana acabasse. Isso mais nos 
primeiros anos, depois comecei a ter mais vida própria no Porto, a sair mais, a fazer 
outras coisas. Fiz amizades mais significativas com outras raparigas, mais 
cúmplices, saíamos juntas. Foi uma fase que eu guardo bons registos, mas que 
reduziu, de facto, algum romantismo, pois houve ali dois anos em que o Fernando 
estava no centro dos meus dias. 

Do casamento, lembro-me que foi um dia muito feliz, lembro-me do Fernando estar 
muito nervoso, de estar branco, à entrada. Não estava nada a espera dele estar assim 
tão nervoso. Lembro-me que estivemos os dois muito juntos, de me sentir muito 
bem naquelas roupagens todas. Esqueci-me da mala da lua-de-mel, portanto, no dia 
seguinte acordei e só tinha o vestido de noiva para vestir. Foi um dia muito 
especial, rodeada de pessoas que eu gostava muito. Foi um casamento pela igreja, 
com tudo o que tinha direito (risos). Senti-me especial, senti-me o centro da festa, 
um centro partilhado com o Fernando. Foi um dia muito feliz. As pessoas estavam 
contentes, também por aquele interregno. Quando nós acabámos a relação, as 
pessoas estavam: “não é possível, isto tem que ter uma volta!” A partir de certa 
altura da minha vida, casar passou a ser um sonho. 

Eu sempre recebi muitos conselhos da minha avó e da minha madrinha, desde 
sempre, como é que uma mulher tem que se comportar, tem que saber calar-se. A 
minha avó dizia isto. O meu avô era uma pessoa muito temperamental e a minha 
avó dizia que se não se calasse, se não o deixasse para lá falar, que a coisa tinha 
corrido muito mal. Lembro-me também a propósito do que eu não devia ser, não 
podia ter uma profissão muito absorvente. “Uma mulher é uma mulher”. A minha 
avó e a minha madrinha davam-me muitos conselhos. A pessoa tinha que ser muito 
organizada, tinha que pôr a família à frente. Sinto que alguns destes conselhos me 
formataram um bocado, apesar de toda a crítica. Mesmo, na altura, eu achava 
aquilo um disparate, mas acho que houve algumas destas receitas de sucesso que eu 
fui incorporando. 

Voltaria a casar, não pela igreja (risos). Bem, não voltaria nada porque o Fernando 
não se casava outra vez (risos). Mas seria com a mesma pessoa. Mas não voltaria a 
casar pela Igreja porque as coisas também mudaram muito na minha cabeça. Não 
seria aquilo, foi um percurso que fomos fazendo os dois e também vamos olhando à 
volta, por exemplo, o meu irmão teve junto 9 anos e depois casou pelo civil. A 
pessoa começa a questionar. Não é suposto ser assim. Não sou propriamente uma 
pessoa crente. Também não era muito, na altura. Foi por achar uma beleza a 
cerimónia (risos), foi pelo ritual em si. Na altura, não se questionava muito. Na 
altura e naquele contexto, era raríssimo o casamento pelo civil. Não havia sequer 
outras pessoas que se tinham casado dentro das minhas relações e das relações do 
Fernando. Nós somos mesmo os primeiros. Tínhamos 25 anos. Não tínhamos 
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sequer outros referentes, era a geração anterior que tinha mais. Nunca tinha ido a 
um casamento pelo civil. O meu casamento foi um casamento convencional.  

Lembro-me de tudo. Foi, assim, engraçado, há uma ocupação intensiva, havia 
milhares de coisas para fazer, como todos os casamentos. Mas foi uma ocupação 
bastante… O Fernando envolveu-se muito pouco nos preparativos… Na altura, eu 
não achava isso nada anormal. Achava que era assim, que ele tinha muitas coisas, 
estava a acabar a sua tese de mestrado, estava muito absorvido, não dava tanta 
importância às coisas que eu dava. “A posteriori”, quando comecei a ver o 
investimento de outras pessoas, de outros homens no seu próprio casamento, 
comecei a perceber que andei ali a remar sozinha (risos).  

O mais importante era o vestido, claramente. Os convidados e o enxoval. O enxoval 
foi uma parte importante do casamento. Na aldeia, toda a gente tinha um enxoval e 
eu resisti sempre. A minha avó queria imenso e eu não queria. Então, fui com a 
minha mãe comprar aquilo que eu gostava. Fomos comprar toalhas, lençóis, panos 
de cozinha, tachos, tudo. Eu nunca quis ter um enxoval, não gostava dessa ideia de 
ser criada para o casamento. A minha mãe era absolutamente avessa, dizia que não 
fazia sentido nenhum estar a comprar uma coisa que, dali a 15 anos, já está fora de 
moda, era muito crítica em relação a isto. Mas a minha avó e a minha madrinha 
falavam imenso disso e davam-me imensas coisas, diziam: “é para o teu enxoval”. 
Davam-me coisas que eu punha sempre nas gavetas dos meus pais (risos). A minha 
madrinha tinha uma mala de cânfora que dizia que era para mim e ainda hoje o diz. 
E a minha avó também dizia: “havia de se comprar uma mala para a menina”. O 
Fernando também tinha coisas e era um enxoval “à séria”, que a mãe dele tinha 
preparado, lençóis de família bordados e que ela ofereceu.  

Quando eu olho para o momento, acho que foi um momento feliz, eu estava super 
contente, mas pareço muito distinta da pessoa que fui naquela altura. Sinto-me 
muito distante do casamento, daquela alegria desmesurada, sei lá. Não gosto de 
revê-lo, também porque há muitas pessoas que morreram entretanto. Mas, é saber 
que hoje seria muito diferente, seria mais contido, uma cerimónia mais intimista. 
Apesar que dei por mim eufórica e aos pulos no casamento do meu irmão. Acho 
que era a pessoa mais contente que lá estava (risos). Não sei porquê. São estas 
contradições. 

Nós casámos, éramos para vir para Lisboa, mas a casa não estava pronta e vivemos, 
depois da lua-de-mel, que foi em Cuba, uma semana na casa do meu sogro, em 
Algés. A lua-de-mel foi pensar “agora é mesmo a sério, tem mesmo que correr 
bem!” E foi um tempinho bom, estávamos muito contentes com o casamento, 
cantávamos o “Avé Maria”, de Gounod (risos). Foi fixe, foi muito bom. Também 
encontrámos ali algumas afinidades, que tinham a ver com as nossas discussões, 
convicções políticas. Havia um contexto que estimulava outras conversas. Tenho 
boa recordação de Cuba. 

Há dias, em que eu acho que nem me olho ao espelho (risos).. Lavo a cara, sem 
olhar sequer. Há dias, em que não tem importância nenhuma, é dizer: “embora lá, 
resolver este assunto, o que vou vestir, para despachar este assunto.” Há outros que 
não. Mas, nunca é assim uma coisa: “Hoje vou pôr-me bonita, hoje para mim é 
importante estar bonita”, raramente isto acontece. Mas lembro-me que, numa certa 
altura, era muito importante. Quando ia sair com o Fernando, preparava-me com 
cuidado, pensava durante a semana como é que ia andar vestida ao fim-de-semana. 
Houve ali um período da minha vida em que eu só pensava no fim-de-semana 
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(risos). Preparava os melhores “trapinhos para o fim-de-semana, para quando 
estivesse com ele (risos). Mesmo com a consciência de que ele não dava muita 
importância a essas coisas, é distraído. 

Há pessoas que me fazem sentir muito importante, que me acarinham muito e que 
me fazem sentir uma princesa. Algumas pessoas e, em alguns momentos, fazem-me 
sentir uma princesa. Nos momentos em que me elogiam. Não é qualquer atributo, 
tem mais a ver com um lado mais afectivo e corporal: “estás bonita, és bonita”, 
qualquer coisa deste género. Ou então as pessoas reconhecerem uma certa 
solicitude, disponibilidade, fazem-me sentir uma princesa. 

Acho que as expectativas de hoje são diferentes das iniciais. Se eu tivesse que 
acrescentar ao “foram felizes para sempre”, acrescentava “eu vou gostar muito do 
Fernando e o Fernando vai gostar muito de mim e vou fazer todo o possível para 
que isso aconteça”. Tinha muito a expectativa de ser uma guardiã do lar e de 
poupar o Fernando de todas as incomodidades do mundo. Depois, tive um curso no 
Graal sobre Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres, comecei a ser 
muito mais crítica em relação às relações de género (risos). Hoje, não sei se as 
expectativas são muito diferentes porque continuo a desejar o “foram felizes para 
sempre”, mas tenho uma ideia diferente sobre aquilo que deve ser o meu papel e o 
papel dele para que a felicidade seja uma coisa mais possível. Acho que, no 
horizonte, há esta coisa de continuarmos a gostar muito um do outro, de 
continuarmos a gostar de estar um com o outro mas, ao mesmo tempo, em relação 
ao caminho que torna isto possível, tenho outra ideias. A pessoa não pode remar 
tanto sozinha, tem que haver uma preocupação recíproca com o bem-estar um do 
outro e eu achava que bastava-me se ele continuasse a gostar muito de mim e isso 
ser uma coisa evidente (risos). Era uma coisa que me bastava para ser feliz. Houve 
alturas, em que o Fernando andava com uma vida completamente louca, que nós 
mal nos víamos… Houve muitas coisas que assegurei sozinha, sem nunca achar que 
havia algum problema aqui. Achava que era suposto ser solidária com as opções 
dele e fazer com que ele se sentisse muito bem e que estivesse bem. Mesmo que 
teoricamente pense que a coisa tem que ser muito mais repartida e mais equilibrada, 
tenho muito a noção que se eu não estou, as coisas são mais complicadas... 

Os casamentos também têm os seus dias. Já não tenho bem presente as expectativas 
que tinha, vão-se renovando. Mas, se eu me pergunto se eu sou feliz neste 
casamento, acho que sim, não o trocava por outro, tenho momentos em que eu me 
sinto muito contente e que olho para mim: “sou uma pessoa com muita sorte, gosto 
tanto deste rapaz”. Nesse sentido, não sinto que o investimento afectivo se tenha 
reduzido ao longo do tempo.  

Acho que gostaria que ele fosse mais romântico. Mas, neste momento, não me 
ocorre muito isto. Sabe bem a pessoa sentir-se... Sobretudo quando era mais miúda, 
tinha muito esta coisa de desejar que ele fosse mais expressivo no afecto, tivesse 
rasgos e que se lembrasse de fazer surpresas. Sim, lembro-me disso. Era: “fogo, que 
cena! (risos). O resto do povo tem essas coisas, recebe flores e eu não!” (risos) Não 
era o estilo dele. Mas, também não é o essencial, absolutamente. 

Acho que é fundamental o amor. Se falha, se deixarmos de gostar um do outro, 
acho que as coisas fazem mesmo pouco sentido. Não chega para a coisa funcionar, 
as pessoas gostarem uma da outra (risos). Acho que é preciso comunicar muito, que 
é uma coisa que, às vezes, é mesmo difícil. Acho que é preciso a pessoa investir 
para ser bom as pessoas estarem juntas e devolvendo alguns sinais de que esse 
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amor existe. Isto é uma coisa importante. Não é só gostar, é ter e demonstrar a 
segurança de que se gosta. 

Nós gostamos muito um do outro e querer muito o bem-estar um do outro. Se 
acontece alguma coisa de mal, alguma coisa que perturbe o Fernando, para mim, é 
muito difícil. Quero que tudo corra bem, gosto muito dele mesmo. Mas acho que é 
isso, querer o bem um do outro, gostarmos um do outro. Há valores que considero 
estruturantes: a fidelidade, a lealdade, a questão da confiança.   

Acho que há coisas fundamentais, tais como procurar perceber o que está a 
acontecer com a pessoa. Esta coisa do dia-a-dia: “Então, o dia como é que foi? 
Então, a nota já saiu? E a pessoa apareceu lá hoje?” Acho que isto faz parte do 
alimentar a relação, a pessoa participar um pouco no mundo do outro. É a pessoa 
mostrar interesse pela outra pessoa, o que está a ser a sua vida, acho isso muito 
importante. A pessoa mostrar interesse, ser carinhosa, demonstrar que o bem-estar 
da outra pessoa é importante, Por exemplo, “pôr as sandálias no lixo quando estão 
demasiado velhas” (risos), oferecer uns sapatos novos, que pode não ser um grande 
gesto de amor, mas, no caso do Fernando, é mesmo uma demonstração porque ele 
não compra para si próprio, não entra numa loja. Não tem nada a ver com o registo 
dele. Tem a ver com isto de se pôr no ponto de vista do outro, olhar para o outro e 
pensar o que é que é importante para esta pessoa, mesmo que para mim não tenha 
valor nenhum. 

E depois, há as nossas crianças, o bem-estar delas, o de estarmos muito centrados 
no bem-estar das meninas, no seu bom desenvolvimento. Queremos, os dois, coisas 
parecidas, do ponto de vista do bem-estar delas. Isso é um elemento muito forte, 
que nos une muito também. 

Une-nos muito o amor que temos pelas nossas filhas e a noção de queremos muito 
o bem delas, mesmo que tenhamos visões diferentes sobre isso. Une-nos alguma 
visão do mundo que partilhamos e que fomos negociando. Acho que isso é um 
factor de coesão importante. Une-nos a nossa história. Coisas que nos separam: às 
vezes, temos mesmo visões diferentes sobre as coisas, às vezes as relações com a 
família alargada são factores de tensão importantes, que nos desunem. 

A relação foi mudando muito ao longo do tempo. Acho que, depois de uma fase, 
mais de namoro, em que a pessoa sente que precisa de se mostrar, de se revelar, de 
se tornar amável, há uma fase em que nós nos conhecemos muito bem, já nos 
irritamos sempre com as mesmas coisas (risos), já não precisamos de dizer que 
apreciamos porque já se sabe que é assim. E acho que fomos negociando outras 
prioridades na relação. Acho que sim, que foi mudando. Foi-se tornando também 
mais sólida, acho que é abalável, sofre os seus abanos, mas é sólida, vai-se sempre 
recuperando, após os abanos. Também não são coisas muito de fundo, acho que, às 
vezes, são abalos que, com jeito, não mexeriam muito. 

Acharia importante ter mais tempo… Mas há alturas em que tenho a sensação que 
dou prioridade às coisas certas. Estou com as miúdas, sentem que estamos muito 
próximos, acompanhamo-las muito. Vou à quermesse da escola, faço brigadeiros, 
vou levá-las à Academia, venho, brinco. Depois, tenho a percepção de que, quando 
faço outras coisas que, mesmo que sejam boas para mim, sinto-me culpada por isso, 
sinto que provoca algum dano estando fora e que faço falta. Ir a Barcelona a um 
seminário, ir ao Funchal, que é raríssimo; chegar duas horas mais tarde a casa. Elas 
são muitas e o Fernando sente particularmente a falta. Por isso, não penso muito 
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sobre isto. 

Temos poucos momentos a dois. Acho importante, gostaria muito. Mas é difícil 
porque sempre que penso num programa, penso em coisas mais noctívagas e isso 
exige sempre uma infra-estrutura que nós não temos. Mas, às vezes, penso que 
quando elas forem maiores, já não vou saber “sair à noite”. 

Se fosse capaz... (risos), acho que mudaria algumas coisas. Acho que sou pouco 
exigente na relação, no ponto de vista “embora lá dar 50/50 para que esta paróquia 
funcione”. Acho que não é isso que se passa. 

A sexualidade é um lado importante, acho que sim. É muito importante e acho que 
ambos lhe damos bastante importância, mas que não comprometeria se deixasse de 
funcionar... (risos). Não é vital, mas tem um papel de grande importância no grau 
de satisfação que temos com a relação. 

Imagino o meu futuro com o Fernando, tenho horror de imaginar outra coisa. 
Mesmo quando há fases em que as coisas não estão tão bem, a perspectiva é como é 
que isto se recupera, como é que fica bem. Não é confortável estar mais do que dois 
dias num estado de tensão. Normalmente, consegue-se recuperar rapidamente. Eu 
imagino-me no futuro com o Fernando. Os meus medos, não são tanto que 
apareçam outras pessoas, não tenho muito essas sombras, é mais se um de nós 
morre. Mas posso-me enganar redondamente, a vida dá voltas que a gente sabe lá. 

Há muito tempo que gosto muito do Fernando, não é isso que está em causa, mas, 
no nosso namoro, eu tive muitas dúvidas, não se eu gostava, mas se era a pessoa 
com quem queria estar: “Será que vou ser feliz com esta pessoa?” E muitas vezes, a 
resposta era: “Se calhar não vou ser feliz com ele, mas sem ele sou de certeza 
infeliz.”Era uma coisa deste género. Portanto, eu tive dúvidas, ao longo do 
percurso, mas não tinha a certeza se havia “a pessoa”, se havia a pessoa certa. Neste 
momento, e desde há uns anos a esta parte, não me ocorre que haja outras pessoas 
que possam ocupar este lugar.  

Acho que o amor se traduz em querer o bem daquela pessoa; o estar com a pessoa; 
o imaginar que se acontece alguma coisa de mal com aquela pessoa, também te 
provoca muita dor. Quando penso nas pessoas de quem mais gosto no mundo, acho 
que é isso. Gostar da pessoa por aquilo que ela é, não querer que ela seja outra. O 
querer bem daquela pessoa, ter saudades se ela está longe. Não sei bem descrever. 

O Fernando tem muitas coisas que separa, estão mesmo num corredor separado. 
Tudo o que tem a ver com a música. Agora menos, mas houve ali um período que 
era um mundo à parte. No início, não, eu ia aos ensaios, às gravações. Depois, 
houve ali uma altura que pensou: “embora lá profissionalizar e desfamiliarizar”. Eu 
faço as coisas relacionadas como meu trabalho, que até falo mais delas do que ele 
fala das suas. De resto, muito pouco. Tenho muito pouco tempo para as minhas 
amigas… 

O mais importante, para mim, são as minhas filhas e o bem-estar delas, não tenho  
dúvidas. E depois, é muito importante a minha relação com o Fernando, é muito 
estruturante. Se a coisa balança um pouco... eu não ando bem, tenho essa 
percepção. Parece que se desmorona tudo, é muito difícil. A família tem um peso 
muito grande na minha vida. 

Havia uma fase na minha vida em que não pensava muito em ter filhos. Eu pensava 
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pouco no futuro, como hoje, penso pouco no futuro e no passado. Acho que tinha 
esta orientação de viver o presente. Dou muito pouco por mim a fazer 
reconstituições históricas ou a prever um futuro diferente. Eu gostava muito de 
crianças. Acho que era um dado adquirido ter filhos. A perspectiva de não ter... 
Lembro-me de, a certa altura, um primo, que se casou muito cedo e a ideia era ter 
filhos porque a mulher era mais velha, eu lembro-me de eles não estarem a 
conseguir e pensar: “Espero que eles tenham e espero que isto não me aconteça”. 
Eu gostava muito de crianças e sempre esteve no meu horizonte ter filhos. E, as 
outras pessoas, projectavam, em mim, esse futuro. Falavam “um dia quando tiveres 
filhos”. Era uma certeza, quase. 

A Emma nasceu em Fevereiro, dois anos depois de nós casarmos. Nós casámos em 
Outubro, tivemos um tempinho a ponderar quando ia ser, cerca de meio ano depois 
eu engravidei. Engravidei em Junho. Foi uma coisa planeada, deixei de tomar a 
pílula. Começou a ser uma coisa importante para os dois. Houve um mês, em que 
tinha já deixado de tomar a pílula e não engravidei, e aquilo custou-me imenso. Era 
preciso esperar outra vez para ver se era desta… (risos). 

Acho que não quero ter mais filhos. Está bem a conta. Às vezes, vejo bebés 
pequeninos e fico a pensar que gostava… 

Com o nascimento das filhas, ouve uma alteração das nossas rotinas, de ir ao 
cinema… Temos uma mudança de estatuto, deixamos de estar incluídos no grupo 
dos jovens…E passamos a ser uma família (risos). É uma coisa que não é muito 
verbalizada, mas de repente nós estamos juntos porque queremos e depois temos 
estas crianças para quem também é muito importante estarmos juntos. O 
nascimento de filhos é um factor de coesão muito importante, mesmo que eu não 
acredite que as crianças salvam um casamento, pelo contrário. Quando as coisas 
não estão bem, o nascimento de uma criança acrescenta necessidades de negociação 
e menos tempo para a relação. Mas, tu descentras-te dos problemas, tens ali uma 
coisa que é mais importante. Houve um conjunto de coisas que tivemos que 
negociar, em termos de educação, de conversar, de encontrar pontos de 
convergência porque também temos histórias familiares muito diferentes. Fomos 
negociando progressivamente. 

A Emília, que tem 3 anos, anda na fase da fascinação pelas princesas. A Cristina, 
mais fascinada do que a Emma, que já tem um juízo crítico em relação às princesas. 
Mas acho que também tem a ver com o facto de que cresceu e as princesas têm 
mais a ver com o universo da infância, é mais esta demarcação da infância. Mas 
todas elas, em algum momento, foram muito fascinadas pelas princesas. Muito as 
da Disney, também são as mais consumidas. 

Lembro-me de pedirem muitas histórias. A Emília, para comer agora, é: “eu e a 
Branca de Neve fomos…” (risos). 

Acho que qualquer uma delas expressou, em algum momento, o desejo de ser 
princesa. 

Costumo ler as histórias que andam por aí, a “Pequena Sereia”, a “Bela 
Adormecida”. Depois, há livros que vão aparecendo. Há o livro da “Princesinha”, 
que é engraçado, desconstrói este ideário da Princesa. Depois há umas histórias, 
menos conhecidas, das princesas, de um livro cor-de-rosa, de que elas gostam 
bastante. Agora, a Emma e a Cristina, há muito tempo, que não lhes leio histórias 
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de princesas, elas começaram a gostar de outras histórias. 

A Emma diz que não tem namorado. Quando era pequenina, uma vez disse que 
tinha um namorado, escolheu e dizia que tinha um namorado. Mas as relações 
nestas idades são engraçadas, elas gostam dos namorados das amigas. A Emma, 
desde dos 5 anos, diz que não tem namorado nenhum, que não quer saber nada 
disso. Se tem, não sei. Mas, não me parece que, mesmo entre amigas, isto seja um 
assunto. Também era assim quando era pequenina. A Cristina não. Tem, de vez em 
quando, umas paixões assolapadas, indisfarçáveis e assume. Nos últimos tempos, 
diz que não tem namorado. Mas a última, o Rafael, ela escreveu-lhe um bilhete para 
ele: “vem dormir comigo à minha casa” (risos). E o pequeno lá veio e ela queria 
mesmo dormir na cama dele (risos). Ele é que não quis. Mas ultimamente, lá deve 
ter aprendido com a Emma e diz que não tem namorado nenhum, que não gosta de 
ninguém, mas, de vez em quando, lá vai dando alguns indícios. A Emma é mais 
difícil de perceber o que se passa ali. 

Falam das profissões de ter filhos, sim. Querem ter filhos e escolhem o nome. Mas 
brincam muito aos casamentos, nos desfiles têm a figura da noiva. É uma figura 
presente nas brincadeiras. É o “chamamento”, como diz a Emília. 

Espero que elas sejam muito felizes, que elas não sofram muito destas coisas dos 
afectos. Mas, não tenho as expectativas muito fechadas. Gostava que elas 
encontrassem alguém ou alguéns. De preferência, alguém, para não terem de sofrer 
rupturas, que são sempre coisas assustadoras. 

Chamo as minhas filhas de princesas, muitas vezes. Agora, com muito mais 
consciência. Significa que elas são muito importantes, muito preciosas, queridas, 
muito amadas, muito lindas, virtuosas. 

Esta entrevista foi um espaço para eu pensar e perceber a dimensão que, por 
exemplo, a minha relação com o Fernando tem na minha vida. A pessoa não pára 
para pensar e eu, particularmente, não tenho este hábito de revisitar o passado. De 
repente, fica com uma narrativa mais coerente, fica um fio condutor. Não estava 
feito, foi um trabalho que foi construído, ao longo da entrevista. É um trabalho que 
criar sentido, que não estava feito porque eu não tendo a fazê-lo. Não é um 
trabalho, de todo, pacífico, não é fácil. Mas é bom. Há muitas coisas que não tive 
tempo de pensar sobre elas. 
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Anexo nº 9 d 

1. Informações Gerais 

Data(s) de realização: 31/Maio e 2/Julho de 2010 

Duração: 2h 10 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante revelou uma grande vontade em participar 
na investigação, estando bastante sensibilizada para as questões de género. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Os dois momentos da 
entrevista foram realizados em locais públicos, mas familiares da participante e calmos, não 
afectando a privacidade e permitindo ajustar a sua implementação à disponibilidade da mesma. 

O primeiro momento foi realizado num jardim, com as crianças a brincarem por perto, 
interrompendo-se a entrevista por diversas vezes. No entanto, o segundo momento permitiu 
aprofundar as questões mais pertinentes. 

 

2. Caracterização Socioprofissional 

 

Idade: 35                                         Estado Civil: Casada pelo Civil 

Nacionalidade: Portuguesa            Naturalidade:  

Habilitações académicas: Licenciatura em Literatura. Mestrado em Estudos sobre as Mulheres 

Profissão: Professora de Inglês 

Nº de filhos/as: 2                             Idades:  7 anos 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: Licenciatura em Comunicação Social 

Profissão do companheiro/cônjuge: Jornalista 
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História de Vida Codificação 
 

 O meu nome é Paula, nasci a 23/07/75, tenho 34 anos, quase 35 anos. Nasci no 
Ribatejo, a minha mãe é de lá. Eu vivi sempre lá. Sou filha única. Fiz a escola, 
estive lá até aos 18 anos, altura em que concorri para a faculdade. Entrei na 
Universidade Nova, para Estudos Portugueses e Ingleses. Sou professora de 
Português e de Inglês e fiz o Mestrado “Estudos sobre as mulheres”. 

Lembro-mo muito das férias, em Vendas Novas, que os meus avós eram de lá. 
Estive sempre repartida entre um sítio e o outro e lembro-me de, apesar de ser 
filha única, brincar imenso na rua e de ir sempre para casa dos amigos. Não tenho 
memórias de uma infância solitária.  

Lembro-me de vermos a e imitarmos “Galáctica”, aquelas brincadeiras do espaço. 
Lembro-me da fase das bonecas e, depois, da fase da adolescência, o gosto pela 
música e pela fotografia. Tinha um bebé chorão, na altura todas as meninas 
tinham um bebé chorão, tipo o Nenuco de agora, sem cabelo. Como sou filha 
única, tenho muito a imagem de brincar sozinha. Brincava a dar colo, a pôr para 
dormir. Lembro-me de fazer papas de verdade para dar, à colher. Tudo o que era 
de providenciar o alimento - o cuidar. Tinha uma amiga, que era vizinha, que era 
um ano mais nova do que eu e brincava muito com ela, com as bonecas, quando 
não estava sozinha. 

Lembro-me de ler os livros da “Anita” e de gostar muito. Era um pouco o nosso 
universo. Ficava fascinada pelas figuras: a mãe, as amigas, aquelas carinhas muito 
lindas. Os desenhos eram muito engraçados. Identificava-me com a Anita pelas 
brincadeiras, pelas roupas. Era muito bonitinha, muito dócil. Provavelmente, tinha 
as mesmas brincadeiras, os mesmos gostos, também sentia empatia nisso. A 
pessoa vê-se muito retratada ali. Só mais tarde, é que eu comecei a ler “A 
Aventura”. 

Lembro-me muito vagamente das histórias da Disney, não tenho assim uma ideia 
marcante. Lembro-me muito bem da “Anita”, das carinhas daquelas meninas, do 
ar delas, daquelas histórias: a mãe muito presente e do pai que trabalhava e que 
chegava ao fim do dia a casa. 

O meu pai contava-me histórias, antes de eu dormir. Não me lembro das histórias, 
mas era uma rotina. Era uma coisa muito especial, saber que havia um tempo 
dedicado a mim. Eu também era filha única e nunca mostrei especial apreço em 
ter um irmão. Nunca fui daquelas miúdas que pedem um irmão, estava muito 
bem. Era neta única, filha única. Tenho muito boa recordação dessa atenção que 
me era dada, à noite ou à sesta. Tenho ideia também do calor do Alentejo, na casa 
dos meus avós e, no Verão, haver esse momento, que eu achava muito aborrecido, 
em que os adultos invariavelmente optavam pela sesta. Também tinha vizinhos ao 
lado, que os pais já tinham sido amigos de infância da minha mãe, onde eu ia 
muito. Às vezes, escapava-me e ia ter com esses amigos. Apesar de ser filha única 
e de ser neta única, não tenho ideia de isolamento porque tinha sempre muitos 
amigos. Também porque antes visitávamos mais as casas uns dos outros do que 
hoje. Vejo muito pelas minhas filhas, é muito mais difícil. Também brincávamos 
muito na rua, o que agora é impensável. 

Lembro-me de desejar ser princesa no Carnaval. Uma vez tive exactamente o 
vestido que queria (risos). Foi assim… um encanto. Na altura, o fato não era tanto 
de princesa, mas de dama antiga, era um vestido comprido, amarelo, assim um 
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amarelo horroroso, que se vê à distância (risos). Foi a concretização de um sonho, 
completamente. Nós fazíamos aqueles desfiles na escola primária. Foi um 
momento, para mim, de felicidade absoluta. Portanto, quando hoje eu pondero um 
pouco entre o censurar os vestidos, os sapatinhos de brilhantes, as cores e o dar 
também alguma margem para serem as crianças a decidir e a criar o seu próprio 
gosto, também me vou lembrando um pouco destas memórias para ter um bocado 
mais de calma. As coisas têm que ter o seu tempo. 

Quis ser professora, desde cedo. Sempre me fascinou brincar às escolas. Desde 
sempre me lembro de fazer fichas e de as corrigir. Dá uma imagem bem 
aborrecida, mas é a verdade (risos). Era mesmo uma coisa muito presente. Nunca 
tive aquela indecisão do que é que queria ser. A questão era mais a área: ser 
professora, mas de quê? No 7º ano, comecei a ter inglês e gostei imenso e de 
português, de ler. Ficou decidido. 

Das primeiras vezes que nós nos confrontamos com essa diferença: aquilo que nos 
é exigido não é a mesma coisa que é exigido aos rapazes. O ter cuidado com a 
postura, a maneira como se senta, ter as pernas muito direitinhas, a maneira de 
andar. Lembro-me da minha mãe insistir bastante nisso. Ter cuidado em relação 
ao corpo. Não sei situar, mas houve uma fase de transição, de criança para 
adolescente, em que o corpo muda, que se vai caminhando para mulher e há essa 
preocupação. Eu, se calhar, também vou ter, mas não vou ser assim tão insistente, 
penso de outra maneira. Há uma distância entre a maneira como a minha mãe agia 
comigo e como eu vou agir com as minhas filhas. Mas há sempre uma 
preocupação e nós queremos protegê-las.   

Em relação aos rapazes também; chamar a atenção, de saber que há ali uma 
preocupação, há um cuidado, o tentar perceber quais é que são as brincadeiras, 
como é que se está junto. Havia sempre um bocadinho essa desconfiança. Muitas 
vezes, só com esse insistir, com as perguntas, começamos a pensar que é assim, 
mas que podia ser de outra maneira. Era sobretudo a minha mãe e, depois na 
escola, mas não era tão individualizado, mas também sentia, no comportamento. 
Se uma menina transgredia um bocadinho, é chamada logo à atenção; se for um 
rapaz, deixa-se passar muito mais vezes, somos muito mais permissivos. 

Acho que isto me moldou. Até porque, mais tarde, a pessoa rebela-se um pouco 
contra isso, toma uma atitude, na fase da adolescência. Mas isto acaba por nos 
moldar completamente; o comportamento, a maneira de pensar. Influencia 
bastante, não é possível fazer tábua rasa dessas coisas, por muito que a pessoa 
reflicta depois e diga: “isto é um disparate.” Muitas coisas já estão completamente 
adequadas aos códigos e já agimos muito nesses códigos. Moldou muito. A 
maneira, diferente por oposição ao masculino, como me comportar, falar, as 
saídas com amigos, uma certa ideia de recato.  

A família projectava em mim o casamento e a maternidade. Estava subjacente na 
forma como encarávamos o futuro. A minha avó materna tratou do meu enxoval 
com muito carinho. A minha avó morreu muito cedo, eu tinha, estava no 1º ano da 
faculdade. Eu casei já a minha avó tinha morrido. Tinha 19 ou 20 anos. Tinha 
uma relação muito especial, muito próxima, passava muito tempo com ela, nas 
férias e foi uma coisa muito especial.  

Na adolescência, havia uma cantora que eu gostava imenso e que imitava e 
copiava a roupa, que era a Janis Joplin. Era um delírio. Identificava-me com ela, 
era uma música com a qual me identificava de ouvir e nós temos um pouco aquela 
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coisa dos códigos das roupas. Era muito pela imagem e pela aparência, 
considerava ser aquele padrão de beleza com que me identificava. 

Lembro-me de ficar encantada com poesia e de me identificar com o amor 
romântico de autores como Garret. Novelas, via mas não me lembro de nenhum 
enredo romântico em particular. 

Sou muito mais vaidosa agora, arranjo-me muito mais agora do que antes porque 
nós temos aquelas fases de influências, musicais e, portanto, havia vários grupos e 
eu fazia parte daquele grupo, com um look mais simples, muito hippie, com essas 
influências. Coisas como a maquilhagem, saltos altos, decotes, saias muito curtas 
não só não faziam parte, como era completamente” anti” (risos). Agora, não. 
Gosto imenso, também tenho mais disponibilidade agora, tenho mais tempo para 
mim. Quando a Maria do Rosário e a Maria eram muito pequeninas, não tinha 
muito tempo para mim. Agora, sim gosto e sou vaidosa. Quando há uma coisa 
especial, não é para agradar a ninguém, é para me sentir melhor porque é uma 
coisa especial. Às vezes, quase que a pessoa se mascara para ir a uma festa. De 
resto é para me sentir bem. Para o meu marido, fico muito contente quando ele diz 
que fica bem ou que gosta de me ver com alguma coisa. 
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Os namoros na infância era naquela brincadeira do “bate pé”, na altura da escola 
primária, no 3º ou 4º ano. Mas não havia cá beijinhos fora do jogo. Depois, no ciclo, era 
aquela coisa muito tontinha de dar muitos beijinhos na boca. Era tudo uma emoção. E 
havia os recadinhos, com os corações, muito infantil.  

Tive o meu primeiro namorado com 15 anos e durou bastante tempo, foi atípico. Foi 
mesmo aquilo que se chama de namorado. Durou bastante tempo, num período em que 
a pessoa muda muito. Durou até entrar para a faculdade, até aos 18 anos. Quando vim 
para cá, para Lisboa, acabou.  

Não houve um pedido de namoro. Fomos começando por sermos amigos e depois 
namorados. Tudo com muita calma (risos), passando as fases todas, mas, essa fase, 
saltámos (risos). Aconteceu. Lembro-me do primeiro beijo. Não foi muito marcante, 
não. Foi esquisito. Acho que foi assim aquela coisa “é isto que se vê, que se ouve 
falar?” (risos). Não foi nada de especial. Tínhamos amigos em comum; gostos, mais ou 
menos. E depois, da parte dele, de insistir, de convidar para sair, fazer programas 
juntos, prendas. 

Ele era bastante mais velho do que eu, era 5 anos mais velho do que eu. Ele era de um 
grupo mais inacessível. Era muito aquela coisa de se ter interessado por mim e de ser 
uma pessoa mais velha. Também foi naquela fase em que nós não achamos muita graça 
aos rapazes da nossa idade, achamos que são todos uns tontos, uns imaturos. Isso foi o 
que fez o “clic”. Depois, era uma pessoa muito boa, gostava imenso de mim, muito 
calmo. Tinha, em termos de personalidade, muitas coisas a ver comigo, não tinha a ver 
com o resto. Depois, dava-me atenção, reproduzia um pouco o que tinha em casa: muita
atenção, completamente dedicado a mim diariamente. Talvez tenha sido isso que fez 
com que durasse tanto tempo e que não fosse tão fácil cortar. 

Não tinhas expectativas porque era o primeiro namorado. Não tinha nada aquela coisa: 
“é isto que eu quero”. E depois não foi uma relação muito fácil, ele era muito 
possessivo e, portanto, apesar de ter durado 4 anos, eu percebi que não era bem aquilo 
que queria, mas não sabia bem o quê porque não tinha ponto de comparação. 

Mas, a minha família, acho que sim porque era uma pessoa dali, conheciam-se, sabiam 
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quem era a família, quem eram os pais, era tudo muito seguro. Tivemos juntos 4 anos, 
numa fase em que as pessoas mudam bastante, que estão um mês ou dois e depois 
partem para outra. Aquilo, às tantas, começou a assumir um pouco… Os meus pais 
começaram a pensar que podia ser mais qualquer coisa. Mas era só isso. Nisso, os meus 
pais foram descontraídos, não me pressionaram nada, não interferiram muito. 

Ele tinha projectos para um futuro a dois. Eu, no início, também. Faz parte daquela 
idealização, a pessoa está bem, projecta sempre o que vai fazer, o que gostava… Mas, 
depois eu percebi que não era bem aquilo. Gostava muito dele como pessoa, mas as 
referências, as coisas que nós queríamos, estudar e até em termos profissionais, eram 
coisas muito diferentes. Ele projectava e foi, depois, muito difícil acabar essa relação. 
Quando acabámos, teve bulimia, emagreceu imenso. Foi uma coisa que se foi 
arrastando. Perante aquele cenário, eu não conseguia dizer completamente que “não” e 
a história ainda se arrastou um pouco. 

Tínhamos objectivos diferentes. Ele estava a fazer o 11º ano e estava com disciplinas 
que tinha deixado para trás. Ainda o ajudei no inglês porque sou de letras. Eu sabia, 
claramente, o que queria fazer, o que queria ser. Já tinha tudo muito decidido desde o 8º 
ano, queria vir para a Universidade Nova. Foi a primeira hipótese que pus e queria 
português/inglês, queria dar aulas. Tinha tudo muito claro. Fui-me afastando daquele 
ideal que ele tinha, de ficar no Alentejo. Eu queria ir para outro sítio. Não tinha ainda a 
ideia de que queria mesmo muito. Eu já achava que sim, depois quando vim para aqui, 
tive a certeza que sim. O ter vindo para cá foi decisivo para ver que não queria aquela 
vida. Se ficasse com aquela pessoa, teria uma vida muito diferente daquela que tenho: o 
universo de amigos, o universo familiar, com os pais ao pé, uma vida em que é muito 
difícil ir ao teatro, ir ao cinema. E também, em termos profissionais, tudo muito 
limitado. 

Os meus pais controlavam muito o namoro. Eu não podia andar de carro, por exemplo. 
Eu era muito pequenina, tinha 15 anos. Com 15 anos, tenho ideia das minhas amigas 
daqui, com essa idade, já saíam há muito tempo. Eu comecei a sair à noite com muito 
mais idade, com hora marcada para a volta. Tinham que saber onde é que íamos, com 
que amigos é que íamos. Nós, raramente saíamos, sobretudo no início, os dois sozinhos, 
era sempre em grupo de amigos e amigas. Eu ia ter com as minhas amigas e depois é 
que íamos ter com outras pessoas. Havia regras, o que se pode e o que não se pode 
fazer. Nem eu falava com a minha mãe sobre isso, era um assunto que não se fala 
porque era o primeiro. Nunca tive essa vontade, essa relação à vontade de falar das 
coisas íntimas com a minha mãe. Com o meu pai, de todo e com a minha mãe, não. 

Mas os meus pais sabiam que namorávamos, logo no 1º ano. Também era muito difícil 
esconder o que quer que fosse ali. Nós não andávamos às escondidas, não andávamos 
sozinhos, andávamos sempre em grupo. E toda a gente se conhece, quer um quer outro, 
éramos conhecidos ali e toda a gente sabia quem eram os pais, portanto, não havia 
hipótese (risos). Eu consegui esconder dos meus pais que fumava, mas, para isso, foi 
preciso muita ginástica (risos). Um namorado é mais difícil! Houve sempre esse
controle, dos 15 aos 18, de não andar à noite sozinha, as horas marcadas, de não andar 
de carro, com medo que acontecesse alguma coisa…Era tudo muito arriscado.  

Ele tinha sobretudo um problema sério de ciúmes e uma relação possessiva e eu não 
percebia, na altura, a dimensão que tinha. Já me desagradava bastante, percebia que não 
podia ser. Controlava-me, comentava a roupa. Não que agredisse, nem verbalmente, 
mas ficava doente, nervoso, completamente ansioso. Com o Pedro, não tem nada a ver, 
isso não é manifestação de nada, é problema de alguém que não está bem, linda mal 
com essas coisas. A pessoa se gosta quer que a outra pessoa esteja bem, que esteja 
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bonita, não fica doente. Depois, como venho para a faculdade e ele fica lá, numa terra 
pequena, as coisas inevitavelmente acabam por terminar, com a distância. Embora com 
muito medo da minha parte, de pôr fim à relação, não sabia como havia de dar volta 
aquilo. Mas fui eu que pus fim à relação. Depois, o processo ainda se arrastou ainda 
algum tempo, continuou a insistir para conseguir voltar.  

Foi com este namorado que tive a minha primeira relação sexual, mas não foi 
importante. Foi a primeira e depois acabou logo. Não houve tempo para melhorar essa 
parte porque a primeira vez é sempre um bocadinho… Mas foi tudo muito devagar, isso 
já foi mesmo mais no fim. Nós estávamos quase a acabar, foi um bocadinho estranho… 
Houve outras relações, menos curtas no tempo. 

Na altura da faculdade, tive uma paixão não correspondida. Ele era uma pessoa muito 
difícil, com uma cabeça muito complicada. Acho que foi a única. Estava muito mal 
habituada, tinha corrido tudo bem até aí (risos). Foi a primeira “tampa” e depois aquilo 
acabou por não funcionar. Não sei se era amor, acho que não. Mas a situação de 
perceber que, do outro lado, não havia envolvimento nenhum, uma frieza. Foi a 
primeira vez que me deparei com isso e foi um pouco duro. Não era amor, não conhecia 
a pessoa bem, era assim uma relação de atracção: “Agora é aquilo que eu quero e tem 
de ser”. Mas, não era amor. Sofreria por amor se agora acontecesse alguma coisa 
comigo e com o Pedro, isso é que é amor porque eu conheço-o bem, estou 
completamente envolvida porque é o amor da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que foi com o meu marido que tive o meu primeiro grande amor. Foi com 
esta relação que percebi o que é amor. Até lá, antes de encontrar, pensava que sim, que 
é, ter aquelas coisas dramáticas da adolescência, é tudo um horror. Mas depois quando 
se percebe este envolvimento e esta cumplicidade e que não tem nada a ver com aquilo, 
que é querer ficar com uma pessoa para sempre (risos). Também tenho esse modelo e 
eu acho que isso influencia imenso, tenho isso na minha cabeça. Depois, comecei a 
perceber que havia amigos que não, a pessoa depara-se com isso.  

Os meus pais sempre se deram muito bem, discutiam mas por aquelas coisas do dia-a-
dia, sem importância. Sempre se deram bem e sempre se trataram de uma maneira 
carinhosa. Não carinhosa de manifestar com beijinhos e abraços, não são de 
exteriorizar, mas sempre se trataram muito bem, de forma amigável, bons e atenciosos 
um para o outro e portanto revejo-me nesse modelo, mas exteriorizando um pouco 
mais. Há um modelo, mas pode sempre ser melhorado (risos), com um bocadinho mais 
de manifestação de carinho. Eu também sou um pouco reservada nisso. O Pedro não é. 
É importante, para mim, o carinho, o toque. Eu não sou muito, sou um pouco fria nisso, 
apercebo-me pela diferença em relação ao Pedro, ele não é e valoriza imenso. Portanto, 
eu sou aquele modelo, mas exteriorizando um pouco mais. Acho que é importante.  

É a relação actual que me fez pensar: “é esta a pessoa com quem eu quero ficar!”, 
completamente. Por acaso, é giro porque a pessoa tem uma relação e acha: “Isto é que é 
o amor, descobri o amor, é com este”, mas depois há um momento em que, de facto, se 
percebe como é tão diferente e a pessoa se sente tão bem, tão realizada, tão tudo que… 
De facto, aquilo que está para trás já não tem muito significado. Tem significado 
enquanto pessoas que marcam, mas fica tudo muito pequenino. É outra coisa.  

Acho que, quando o Pedro apareceu, eu percebi: “é mesmo isto” porque aquilo que eu 
senti nas outras relações não tinha nada a ver, nem pouco mais ou menos com esta 
vontade de estar e de fazer imensos planos e de querer imensas coisas e de estar 
sempre, a toda a hora, juntos. Nunca tinha sentido isso, com essa intensidade. Continuo 
apaixonada, continuo cheia de vontade, de sonhos, de querer fazer viagens, de fazer 
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coisas. Imagino-me, quando elas forem maiores, as viagens que podemos fazer, as 
coisas que podemos fazer, os momentos que ainda podem vir, penso nisso. Há uma 
série de coisas que gostava de fazer. 

Em Lisboa, acabei por conhecer, na faculdade, o pai da Maria do Rosário e da Maria. 
Vivemos juntos há 12 anos. Conheci o meu marido na Associação de Estudantes da 
Faculdade. Tínhamos amigos em comum, eu já o conhecia e sabia quem ele era. O 
Pedro já estava na associação há mais tempo, ele entrou 3 anos antes de mim, portanto 
já fazia parte da associação. Entretanto, eu e uns amigos fomos convidados para fazer 
parte de uma lista e começamos a ter reuniões e foi assim que nos conhecemos. 

 Atraiu-me fisicamente e também a sua maneira de ser. Não foi amor à primeira vista.
Quer dizer, não o conhecia bem, acho que é preciso haver uma série de referências, de 
coisas em comum para a pessoa ficar assim completamente caída. Não me vejo nada 
nessa coisa de olhar meia dúzias de vezes e pronto (risos). Tem que haver qualquer 
coisa que passe por conversar, por amizade, coisas em comum, gostar mais ou menos 
das mesmas coisas. Algo construído em conjunto.  

Partiu de mim a aproximação porque eu tinha namorado, fui eu que comecei a dar 
sinais, pedi-lhe uma cassete emprestada de uma banda que eu gostava e gosto, que é 
“Violent Femmes”. Começámos a falar disso e a sair e, como tínhamos muitos amigos 
em comum, era normal irmos juntos a casa uns dos outros e o Pedro, sempre teve muito 
jeito para a cozinha, era uma das pessoas importantes daqueles jantares, começámos a 
conversar e a sair e foi assim. É tudo gente pouco dada a esses romantismos, tudo o que 
pudesse soado a cliché, de oferecer flores… 

Lembro-me do primeiro beijo. Também fui eu que avancei um pouco porque eu 
descobri mesmo que nunca tinha estado assim, não sou muito de avançar, não sou 
muito proactiva, mas ali percebi e fiquei completamente feliz, nas nuvens. Foi a 
primeira vez que dei assim os passos todos e que fiz tudo, fui eu que fui conversar e ter 
com ele, convidar e tudo (risos). Foi ao encontro das minhas expectativas. Os primeiros 
beijos são sempre assim um bocadinho com vergonha... 

Foi no último ano da faculdade, foi um ano até decidirmos viver juntos. Tinha 24 anos, 
não tenho essas datas muito presentes. A Maria do Rosário e a Maria, quando 
nasceram, eu tinha 28 anos, portanto, tinha 23 anos quando nos conhecemos, depois 
morámos juntos, tinha 24 anos. 

Recordo-me de procurar a casa e começar a projectar como é que iria ser, comprar as 
primeiras mobílias. Assim, esses passos servem mais do que propriamente o dia, ou de 
assinar um papel, ou de fazer as fotografias com os pais. Nós começamos por viver 
juntos, mas depois casamos pelo civil.  

Foi importante vivermos primeiro juntos, não tanto para experimentar, mas aquela coisa 
de afronta, de saber que tinha pela frente uns pais muito conservadores e eu não tinha 
esse registo de vida pensado para mim, era um bocado diferente. Tenho recordações 
muito boas, de passar a viver em função de “nós” em vez de ser só para mim. Para mim 
era bom a idealização que eu fazia, pensava que se tiver que ser o casamento por eles 
forçarem muito esse lado, mas pelo menos o viver juntos para mim era importante e 
teria ficado assim, se não tivesse havido tanta insistência dos pais, somos os dois filhos 
únicos, portanto, havia essa idealização que se não fosse connosco, não seria com mais 
ninguém e havia muito esta ideia de tentar a harmonia (risos). 

Não queria casar, foi mesmo só para fazer a vontade aos pais, que eu sou filha única e 
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eles são muito conservadores. Por mim, não casava. Nem foi um dia importante. Nós 
nem conseguimos dizer o dia de cor. Não foi nada. Foi importante o dia em que 
começamos a fazer planos para arranjar casa e para irmos viver os dois. Acho que 
aquilo que as pessoas sentem no dia de casamento, eu não tenho, não tínhamos nada os 
dois, não era uma coisa importante. Era importante, o estarmos juntos, temos muito 
boas recordações desse período, nós tivemos 4 anos sem ter filhos, foi muito bom.  

Comprei um vestido giro, mas não era branco, nem comprido. Comprei uns sapatos que 
gostei. Fui comprar sozinha, nem sequer fui com a minha mãe. E portanto foi mesmo 
um bocadinho “picar o ponto”, confesso. Se tivesse sido agora, sei que fazia um 
poucochinho mais de questão de fazer as fotografias, para ficar, para recordar. Na 
altura, também foi um pouco…aquela coisa. 

Tenho 2 ou 3 fotografias do dia, estão com os meus pais, numa moldura (risos). Se 
fosse hoje, acho que fazia diferente, até porque, para as crianças, tem esse lado, acham 
graça ver. Elas quando foram a casa de uma amiga, adoraram ver o vídeo do casamento, 
adoraram também um pouco por esse lado e porque à distância a pessoa gosta de se ver 
como era, a cara, a roupa, mas vivo muito bem com isso. A lua-de-mel foi um fim-de-
semana muito bem passado. O casamento foi um pretexto. 

Em relação à minha mãe, sei que espera de mim determinadas coisas, que corra tudo 
bem, que a relação seja… que eu perpetue o modelo, que eu faça tudo para que dê certo 
e que isso é uma coisa que cabe muito mais a mim do que ao outro lado. Isso foi 
estando presente nas conversas. É algo mais indirecto, mas está subentendido, Depois, 
também tive aquela coisa de adolescente irreverente... A minha mãe, como tinha mais 
proximidade e cumplicidade, com ela tenho muito mais essa relação próxima, mas 
difícil. Porque a minha mãe é muito conservadora, eu sou muito diferente, penso 
mesmo de outra maneira. O meu pai, se me dizia para não fazer, eu não fazia e acabou.  

Fui construindo uma maneira de ser que não correspondia aquilo que a minha mãe 
esperava: desde o facto de ter saído de lá; as pessoas com quem me relacionava; o facto 
de casar ou não casar, para mim não ser importante; o não baptizar as minhas filhas. 
São tudo passos muito distantes daqueles que a minha mãe me deu. Em termos 
religiosos, políticos, de atitude perante a vida, a minha mãe é muito pessimista, é muito 
negativa e eu não sou assim; somos muito diferentes.  

O facto de ter saído do Alentejo não foi uma coisa complicada, a minha mãe também 
não ficou… Mas falava sempre nisso, era uma coisa muito presente. Pensava que eu 
não estou ao pé dos meus pais, a tendência vai ser afastar-se cada vez mais e foi 
verdade. Em relação às minhas filhas, espero que vão estudar para os Estados Unidos, 
para onde quiserem… (risos) 

O que é fundamental nesta relação tem a ver com o que está para trás, primeiro 
perceber que a pessoa gosta mesmo. Sem isso, já é tudo tão difícil, se não houver esse 
sentimento… E depois, é a confiança e de ter imensas afinidades, mesmo. Porque em 
relação a este primeiro namorado, foi o primeiro e a relação mais duradoura, entretanto 
de outras que aconteceram antes do Pedro, era o ter mesmo muita coisa em comum, é a 
pessoa gostar dos mesmos livros, de ouvir a mesma música, ter alguém com quem 
conversar, alguém que esteja no mesmo. Sentir mais ou menos as mesmas coisas, acho 
que é muito importante com as decisões que a pessoa tem que tomar, acho que é preciso 
haver muita afinidade. É o amor e a afinidade, tem que sentir mesmo uma coisa…. 
Acho que tem que ser especial para se prolongar (sorriso). E depois a afinidade é 
fundamental porque as minhas outras relações não deram certo, tinha mesmo a ver com 
isso, com as pessoas não terem muito a ver comigo, em relação a gostos e interesses. A 
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exclusividade e fidelidade, acho que são valores fundamentais. Este tipo de relação não 
permite, é mesmo construída numa base de confiança muito grande. Portanto, está fora 
de questão isso não existir. 

Acho que se por alguma razão, as coisas não correrem bem, então cada um seguirá o 
seu rumo. Mas, enquanto gostarmos um do outro é para estarmos, de facto, um com o 
outro e não haver… Há muitas pessoas que podem optar por outras coisas e, às vezes, 
não significa que deixaram de gostar, há coisas que acontecem sem implicar esse 
sentimento. Mas, no nosso caso, não faz parte. 

É essencial o amor, mas não é suficiente. É preciso continuar a sentir vontade e 
atracção para sair, para fazer coisas, sobretudo com filhos, é muito importante as 
pessoas terem espaço fora desse ambiente. Continuar a ir e a fazer coisas, que não 
envolvam só a logística e a rotina familiar, que é muito exigente e muito cansativa e, às 
vezes, as pessoas perdem-se um meio no meio dos dias, todos iguais. E depois as 
pessoas saem e já não têm nada para dizer um ao outro. É preciso continuar a ter 
vontade de saber como é que foi o trabalho, o que é que se quer, o que é que se espera.  

É muito importante a sexualidade porque é aquela coisa dos momentos a dois. É muito 
importante a pessoa ter essa cumplicidade, ter a disponibilidade de estar como outro, 
descobrindo e ir-se conhecendo melhor. É um aspecto muito, muito importante e, às 
vezes, as pessoas acabam por se desligar, também porque esse lado, por causa da rotina, 
acaba por não haver muita abertura. 

Há gestos que são fundamentais: perguntar sempre como é que as correram durante o 
dia. Eu sou incapaz de me deitar, voltar para o lado e adormecer e não dar um beijinho 
de até amanhã. Há essa atenção e de fazermos coisas juntos. Termos programas só os 
dois e, como temos os mesmos amigos, continuamos a sair. Acho que sou romântica. 
Gosto imenso daqueles momentos especiais, quando se diz uma coisa diferente, mas 
esses gestos, como oferecer flores, não. Nós conhecemo-nos na faculdade, num grupo 
muito de esquerda, coisas como comemorar o dia dos namorados, pedir em casamento 
com o anel no bolso, não, era tudo muito fora, não tinha muito a ver. Mas, estes 
pormenores de atenção também vamos valorizando conforme o tempo passa, 
confrontados com as rotinas, com as mesmas coisas todos os dias e essas coisas que não 
valorizamos tanto quando começámos, agora vão tendo o seu lugar, que não tinham.  

Já me senti uma “princesa”: quando a pessoa é muito bem tratada, jantar fora e vestir 
assim uma coisa especial. Quando se programa uma coisa desse tipo, acho que sim. 
Tem a ver com momentos especiais em que somos bem tratadas e no contexto de uma 
relação amorosa. 

O que nos une é um sentimento de amor e de cumplicidade, temos muito a ver um com 
o outro. O que nos separa, não sei. Temos atitudes, em relação à vida, um pouco 
diferentes: eu sou mais reservada, mas são diferenças de personalidade, não é uma coisa 
de separação, não chega a ser um problema, uma coisa com a qual a pessoa se 
confronte. É a minha visão. 

No inicio pensava que ia ficar com esta pessoa e agora continuo a desejar e a pensar 
assim. E como já tenho visto muitas coisas acabarem que começaram na mesma altura, 
continuo a achar que sim. Houve mudanças nas rotinas, nós próprios vamos mudando 
com a idade, as coisas pelas quais vamos passando, mas uma coisa de fundo, acho que 
não. Houve uma continuidade. 

Espero que continue a ser assim, não sei muito bem. Não tenho muito aquela coisa de 
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“ser para sempre”, é o que for, mas que, enquanto é seja bom, a pessoa não fique só 
porque há uma rotina ou porque tem filhos, só porque… há outras coisas e por isso é 
preciso estar sempre… Acho que é fundamental continuarmos a conversar, que quando 
vamos sair, não ser aquela coisa horrível que às vezes se vê, casais que estão ao jantar, 
não dizem nada ou o pouco tempo que têm é para discutir, acho que é por aí. Imagino-
me a envelhecer com o Pedro, não imagino é o contrário. 

Às vezes, as coisas não estão tão bem e todas essas coisas passam pela cabeça, é 
complicado. Acho que nunca tive medo. Acho que, no fundo, apesar de haver 
momentos menos bons, fases em que a pessoa já não se encontra, acho que há uma 
réstia que acredita. 

De fundo, acho que não mudava nada. Depois há coisas, de feitio ou de hábitos: “agora 
devia ser assim e não assim”. Por exemplo, o Pedro é caseiro, eu gosto mais de sair, 
quero sempre sair com elas, fazer programas e ele gosta mais de ficar em casa. Mas isto 
é aquela gestão do dia-a-dia. Depois, cada um tem a liberdade de ir e fazer coisas. 
Temos esse espaço. Eu, geralmente, sou muito proactiva e programo as coisas para 
fazermos programas com a Maria do Rosário e a Maria, às vezes ele vem e às vezes não 
porque também tem sempre imenso trabalho e fica a trabalhar. Mas fazemos imensas 
coisas os 4, mas saímos muitas vezes os 2 e às vezes separados. Ou eu com amigos. 
Acho importante haver este espaço. 

O amor é sentir uma afinidade, uma cumplicidade com alguém e ter a perspectiva que 
pode acabar, mas o nosso desejo é que não acabe e que seja sempre e que tenha sempre 
vontade de passar o tempo com aquela pessoa, pelas várias fases. É muito engraçado 
porque nós mudámos muito desde que começámos a namorar, mas eu tenho muita 
vontade de continuar a descobrir coisas e de projectar o que queremos fazer, agora que 
estamos muito atarefados com a Maria do Rosário e a Maria a crescer e vidas 
profissionais complicadas, mas depois também pensar, numa fase mais tranquila, 
quando elas forem mais crescidas, essa vontade de desejar sempre, de projectos como 
vai ser daqui para a frente, mesmo que a pessoa saiba que isso pode não se concretizar, 
ter sempre essa vontade, esse desejo. 

Hoje é diferente porque eu estou diferente daquilo que eu era quando começamos, tem 
muito a ver com isso, com a maneira como eu sou agora, do que aquela coisa que 
primeiro é a paixão, depois o amor. Somos muito mais calmos, as nossas prioridades 
vão mudando muito. Sinto-me mais segura. A prioridade é sempre a Maria do Rosário e 
a Maria. 

O mais importante é a Maria do Rosário e a Maria, mas com tudo o que isso abrange. 
Sendo elas, a parte mais importante, são elas porque são o pai. Seguramente a família, é 
o mais importante, não há nada mais importante, não trocava por nada. Eu não tenho 
uma situação profissional muito estável, mas não há nada que conte mais, que seja mais 
importante do que a família. O lado afectivo tem um peso muito grande na minha vida. 

Foi bastante pensado, queríamos muito ser pais, recebemos a notícia de serem duas com 
contentamento. Foi a concretização de um desejo muito grande. Depois, alterou 
algumas coisas, tivemos 4 anos sem filhos, a maneira de estar e os hábitos são alterados 
com a vinda de um bebé, quanto mais com dois. Acho que fortaleceu a relação e 
tornamo-nos muito mais cúmplices, muito mais consistente, estamos muito mais 
próximos do que se não tivéssemos. 

Não tenho lembrança muito remota de desejar ter filhos porque passei por aquela fase 
rebelde e essa parte, o papel da mulher associado à maternidade e de assegurar as coisas 
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da casa, era uma coisa em que me punha completamente contra. Mas depois, a partir do 
momento que conheci o Pedro e a pensar numa relação mais profunda, começou logo a 
ser muito presente. Foi algo planeado e muito desejado.  

Se tivéssemos os meus pais mais perto e mais tempo e dinheiro, tinha mais filhos. 
Gostava muito de ter um rapaz, mas isto é completamente no plano do “se”, não vai 
acontecer, estamos muito bem os 4, somos muito felizes os 4.  

Para além da dimensão familiar, estar com os meus amigos e realizar-me 
profissionalmente também são esferas importantes. 

Considero-me feliz. Tenho uma família que adoro e sinto a reciprocidade diariamente; 
tenho amigos à séria e adoro fazer o que faço. 

Apesar de nós acharmos sempre que fazemos muito mais, a pessoa acha sempre que 
não está sempre uma situação igualitária. Eu não gosto muito de cozinhar e tenho a 
vantagem de o Pedro cozinhar muito bem, portanto ele assegura essa parte, que é muito 
bom e eu trato a logística que tem a ver com a Maria do Rosário e Maria, as roupas, os 
banhos, essa parte. Acho que não me posso queixar. Acho que é fundamental, não me 
vejo com uma pessoa em que isso não acontecesse. Não só pela questão de sobrecarga 
porque ambos trabalhamos mas também porque tem a ver com a minha maneira de 
pensar o mundo e não quero perpetuar nada o modelo em casa em que isso era foro da 
mulher e o homem só ajuda, não tão implicado directamente nas coisas. É toda uma 
perspectiva também de vida, por isso é que eu falo em cumplicidade. Se eu tivesse com 
uma pessoa que, para além de haver uma sobrecarga, que é difícil, achasse que não é 
nada suposto haver divisão de tarefas, era todo um enquadramento mental que não tinha 
nada a ver comigo. E mesmo nas primeiras relações era muito isso, não havia muito 
essa afinidade. As pessoas tinham perspectivas muito diferentes. Isso para mim é muito 
importante. Não sou nada fundamentalista, tenho amigas que são, que contabilizam, se 
mudam a fralda, ele tem que fazer outra coisa. Às tantas invalida qualquer coisa, é tão 
contabilizado que não funciona, fica presa a isso.  
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Quando oiço a palavra “princesa” lembro-me das histórias e agora por causa da Maria 
do Rosário e da Maria, um pouco por oposição àquilo que nunca incuti muito, dos 
estereótipos e também por causa da formação, como percebe, tento-lhes dar esse 
universo, de forma controlada e que não tivessem só acesso aos estereótipos, também 
por oposição aquilo que nós tínhamos muito que são os livros da “Anita”, o pai com um 
papel muito definido e a mãe com outro. O verbo é o verbo ajudar, nunca o de fazer, 
que é mais atribuído ao homem. É sempre assim que é visto e de facto, agora, os livros 
infantis são muito mais ricos, do que na nossa altura. 

Tiveram uma fase, aos 3 anos, das princesas da Disney, também porque as meninas da 
idade delas também gostavam e, nessa altura, surge a Bela Adormecida, a Daisy. E eu 
nem fomento muito isso. Dei sempre a Bela Adormecida com umas ilustrações 
diferentes. Só há um ano é que tivemos as asas de fada e os vestidos de princesa. Mas 
eu sinto que alas gostam e acham muita graça. 

Eu acho que a fase das princesas já foi mais, agora têm uma brincadeira aqui na escola, 
com um grupo de amigas, que são as fadas, foi aí que comprámos as asas de fada e 
acham giríssimo. Gostam muito da magia e projectam aquilo tudo no mundo em que 
tudo pode acontecer, completamente idílico. Esse lado também tem graça. 

Costumamos ler histórias, temos esse ritual para adormecer. Agora, ultimamente acho 
que não. Temos a “Bela Adormecida”, a “Gata Borralheira”, a “Branca de Neve”, as 
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clássicas. É a Branca de Neve que nós temos com umas ilustrações diferentes. Acho 
que são histórias ricas. Na “Branca de Neve”, nós escondíamos a bruxa porque tinha 
mesmo um ar horrível e só conseguíamos contar, tapando a cara. Algumas ilustrações 
são muito fortes, às vezes protegia essa parte. Mas acho que sim, porque o confronto 
com o susto, o suspense também faz parte, as crianças também precisam de se 
confrontar com isso. Apesar do medo e de haver uns dramas horríveis, as coisas acabam 
bem, conseguem ultrapassar as dificuldades nos vários momentos, aquilo depois 
apazigua. Termos essa noção também para o dia-a-dia, que pode haver problemas, pode 
haver coisas com as amigas, mas que conversando e falando as coisas terminam bem, 
existe um sentido de segurança. 

Chamo-as, às vezes, de “princesa”. Uma maneira carinhosa e que mostra como são 
especiais. 

Já disseram, aqui na escola, que tinham namorado, mas é aquela coisa, que é somente 
dizer: “eu sou namorada de…” ou “aquele é meu namorado” porque ouvem dizer aos 
mais velhos que têm e há amigas que falam imenso disso, porque há amigas que têm 
irmãs mais velhas e que incentivam esse lado, essas conversas (risos).  

A Maria diz que não vai ter filhos porque dói muito, custa muito. Tem muito essa ideia 
de que o parto é uma coisa muito difícil, acho giro. Mas não. Em relação ao casar, o 
dia, a festa, acham imensa graça, vêem as fotografias do casamento em casa de amigos 
e ficam deslumbradas com o beijinho, a dizerem segredinhos e o vestido. Encanta-as 
muito. Agora, falarem disso em relação a elas próprias, e desse dia especial, não. 

Espero… (risos) Não sei. Espero que essa fase não chegue (risos), tenho imenso receio, 
tenho amigas minhas que acham piada terem filhas adolescentes, eu não acho. Acho 
que é uma fase que vou ter que pensar muito para não dizer a primeira coisa porque 
acho que é preciso ter uma grande dose de paciência. E eu dei muitas dores de cabeça à 
minha mãe, mas aquela coisa de afirmar contra, mesmo que não seja aquilo. Se a minha 
mãe me diz “sim”, eu digo “não”. E portanto não acho que seja fácil.  

É uma fase muito difícil, lembrando-me de mim, aquilo era difícil. São muitos desafios, 
a questão da autoridade, o querer estar presente mas dar a liberdade suficiente. O educar 
para a responsabilidade, são coisas muito complexas e tenho medo de não estar à altura 
com o papel a dobrar. Não vai ser um primeiro estágio e depois o 2ª, se correr mal, 
corre mal com as duas. É um bocadinho assustador. 

No outro dia, a Maria do Rosário estava assim no metro (sentada de forma 
descontraída, não direita) e eu disse: “Então, Maria do Rosário, põe-te direita!” e eu 
tive um flashback, parei logo. A pessoa tem que pensar um bocadinho, estamos mesmo 
moldadas… São coisas muito entranhadas. 

Acho que as mães dos rapazes começam a preocupar-se mais cedo, com as lutas, os 
rapazes envolvem-se pela violência, é muito físico. Nós começamos a ficar 
preocupadas um pouco mais tarde, mas logo a sério porque as menstruações começam 
muito mais cedo, tenho miúdas no 4º ano que já são menstruadas. Não estou nada a ver-
me a explicar-lhes daqui a 2 anos o que é, os cuidados a ter. Eu lembro-me que quando 
foi comigo, eu não sabia o que era e fiquei assustadíssima, umas dores horrorosas, 
depois eu pensava “o que é que passa comigo? Eu tenho um problema!” A minha mãe 
explicou-me mas nada de espectacular, nunca tive, como algumas amigas minhas, 
consulta ginecológica na adolescência para começar a ter cuidados. Acho que é muito 
importante. Fico com o coração apertado porque a pessoa tem que educar para a 
responsabilidade, mas é importante ir explicando. Não deve ser nada fácil. O ser 
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menina é, de facto, diferente do ser menino, deste ponto de vista. A questão dos 
namorados, acho que também não é fácil. A sexualidade é uma coisa importante, queria 
que fosse… Eu, com as miúdas, vejo coisas tão horríveis, namoros com violência, 
coisas que, quando comecei a dar aulas, achavam impossível ainda se assistir, então 
aqui no meio urbano, achava impensável que as miúdas fossem reprimidas dessa 
maneira, de serem controladas pela roupa, com comentários.   

Espero que descubram este sentimento assim forte, muito intenso, de muita afinidade e 
cumplicidade com alguém, mas essa parte não. 

Com esta entrevista senti uma exposição à qual não estou habituada. Aceitei em prol da 
investigação na área de Estudos do Género que me diz muito e aceitei fazê-lo pelo 
trabalho da Rita. 
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Anexo nº 9 e 

 

1. Informações Gerais 

Data(s) de realização: 22/ Julho/ 2010 

Duração: 4h 15 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante revelou uma grande espontaneidade e 
abertura em abordar assuntos relacionados com a intimidade. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Não houve 

constrangimentos a registar. 

 

2. Caracterização Socioprofissional 

 

Idade: 36                                         Estado Civil: Casada 

Nacionalidade:  Portuguesa            Naturalidade: Lisboa 

Habilitações académicas: Licenciada em Psicologia  

Profissão: Coordenadora de Projectos 

Nº de filhos/as: 2                             Idades:  3 e 7 anos 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: Licenciatura 

Profissão do companheiro/cônjuge: Técnico de Desporto 
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História de vida Codificação  

Eu nasci em Lisboa, em São Sebastião da Pedreira, na Maternidade Alfredo da 
Costa, em 1974, em Outubro. Sou a primeira filha, que acho que é um dado muito 
importante.  

Sempre vivi na casa dos meus avós, com os meus pais. O meu pai e a minha mãe e 
eu, quando nasci, começámos a viver em casa dos meus avós paternos. Mas é 
importante salientar que a minha família materna vivia no mesmo prédio porque, 
devido às cheias de 68, o realojamento das famílias que ficaram sem casa, 
independentemente da zona geográfica donde vinham, foram todas realojadas em 
várias zonas e uma delas era aquele realojamento nas Olaias, um realojamento que 
se pretendia temporário. Depois, como a família do meu pai vivia numa casa grande 
e era uma família um pouco diferenciada, em Oeiras e, na altura, já conhecia a 
família da minha mãe, conseguiu-se juntar ali também a família da minha mãe.  

Eu nasço. Ao mesmo tempo que a minha mãe engravida de mim, a minha avó 
materna está grávida também. A filha e a mãe estiveram grávidas ao mesmo tempo e 
toda a minha infância foi toda nas Olaias e muito num ambiente familiar, tanto 
materna como paterna. Sendo que eu sempre tive muito mais forte relação com os 
meus avós paternos. E sempre senti, não percebia muito bem porquê, mas sentia que 
o meu pai não gostava assim tanto que eu andasse muito com a família materna 
porque tinha muitas questões, que mais tarde percebi porquê, mas na altura não me 
fazia muito sentido. Foi sempre assim. Sempre nas Olaias e sempre muito protegida. 
Sempre filha única até aos 8 anos.  

As minhas férias eram sempre passadas com os meus avós. Íamos viajar a Espanha... 
Muitas viagens com os meus avós. Os meus pais nem sempre tinham possibilidade 
de viajar assim tanto. Tinham uma vida difícil, não mais difícil porque os meus avós 
ajudavam. Mas eram jovens. A minha mãe casou com 19 anos e o meu pai com 20 
anos. Eram muito jovens. Casaram no dia 19 de Agosto e segundo a minha mãe, 
engravidou em Dezembro do mesmo ano. Até sabe o local e o dia, ninguém lhe tira 
isso da cabeça (risos).  

Nasci em Outubro, por isso é que ela diz que nasci quase de 10 meses. Mesmo 
quando os meus pais e os meus avós tinham férias ao mesmo tempo, às vezes 
coincidia e me perguntavam: “queres ir com os avós ou com os pais?” Eu ia sempre 
com os avós. Depois, os meus pais chegam a levar, nas férias, o meu tio, que era da 
minha idade. Deviam sentir falta de alguma criança. Aos 8 anos, a minha mãe 
engravida da minha irmã. A minha irmã nasce em Dezembro. Continuamos a viver 
nas Olaias até a minha irmã ter 3 anos. Mas os meus pais começam a procurar casa. 
Encontram casa, adquiriram, mais ou menos na zona onde estão agora, na zona de 
Sintra. 

E eu continuei sempre com os meus avós. Ia só aos fins-de-semana a casa. A escola 
era também nas Olaias, os meus amigos de infância, da escola.  

Da minha infância, lembro-me muito dos Natais, do meu avô, das férias. Aquilo que 
me lembro mesmo é a oportunidade que os meus avós me davam de não usar 
sandálias e botas ortopédicas, quando estava de férias. Porque o meu pai era 
inflexível. Tinha que usar todos os dias para ficar boa. Lembro-me das férias no 
Algarve, em Espanha. No Natal, era o delírio de ter as prendas que desejava e a 
surpresa. Era mesmo a sério, era mesmo o Pai Natal. A coração a bater, quase que 
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saía pela boca, os joelhos a tremerem, uma ansiedade quando começava a tocar a 
campainha e o meu avô fazia aquilo tudo: os passos na varanda: “poc, poc, poc”; a 
campainha, o sino. Era tudo muito bruto porque, naquela família, o Pai Natal era 
muito bruto. E eu sem respirar. Era a única criança porque quando a minha irmã 
começou a ter noção do Pai Natal, já eu era crescida, já não acreditava. Era vivido 
intensamente e era tudo para mim. As cores dos presentes, as luzes da árvore a bater 
no papel. Era uma coisa... 

Eu gostava muito de ir para a rua brincar. A fazer as papas, íamos buscar as cerejas, 
que eram umas flores vermelhas redondinhas e fazíamos papas com aquilo e com as 
panelas. E os bebés chorões. Eu tinha sempre brinquedos muito bons. As coisas, às 
vezes, ainda não existiam em Portugal e eu já as tinha, de Espanha. Aquilo era uma 
delícia. Lembro-me de jogar à Sirumba, de fazer as pistas dos carrinhos. De pedir ao 
tio que tinha a minha idade para me fazer o carrinho de rolamentos. Havia uma 
descida perto da casa dos meus avós e nós descíamos. Adorava aquilo. Também 
gostava de escorregar com os papelões, na relva. E um dia eu fui bater numa árvore 
e fiquei com uma cicatriz enorme na perna, ainda a tenho hoje. Foi a primeira vez 
que tive consciência de que podia morrer, foi aí. Tive tanto medo de morrer, entrei 
em pânico porque era tanto sangue... Aquilo ainda era muito distante da casa da 
minha avó e a minha mãe ouviu os meus gritos de pânico e veio a correr num ápice 
ter comigo e não me conseguia acalmar. Só me acalmou quando conseguiu, em casa, 
estancar o sangue e aí disse: “não vais morrer”. E eu comecei a ouvir, tinha 7 anos. 

O primeiro dia de escola também me lembro. Foi terrível, fartei-me de chorar. Achei
que toda a gente me tinha abandonado. Por azar, nem o meu pai nem a minha mãe, 
nem a minha avó ou avô puderam ir comigo. Foi a minha avó porque eu fiquei na 
mesma turma que o meu tio. E pensaram: “se nós formos é pior...” Foi horrível. Não 
ter ninguém a quem me abraçar. Disse adeus à minha avó a chorar: “Por favor, não 
me deixes aqui!” A escola era só atravessar a estrada. A sensação de abandono: “O 
que é que está a acontecer?!” 

O meu avô tinha uma característica: oferecia aquilo que eu queria, 
independentemente da graça que tinha. A minha mãe, não. Sempre teve a tendência 
de comprar coisas úteis e que fossem bonitas. O Nenuco, eu gostava e a minha mãe 
deixou que o meu avô me comprasse. Mas lembro-me de eu ter visto uma boneca 
muito grande, vestida de criada. O vestido era todo preto e tinha um avental branco e 
uma touca. Eu adorei. Vi em Espanha. Fiquei apaixonada por aquilo. Não é que a 
boneca me aparece lá em casa? A casa dos meus avós estava sempre cheia de gente, 
com amigos e depois do Natal também. E perguntavam-me  o que é que tinha 
recebido no Natal. Foi a primeira coisa que mostrei foi a boneca. E uma amiga fez 
uma careta: “Essa não é o meu estilo!” E eu: “Não quero acreditar! A minha mãe 
também não gosta! Não percebem nada disto! Esta boneca é linda!” (risos). Gostei 
muito do Nenuco e adorei ter uma cozinha pequena, parecia uma réplica de uma 
cozinha verdadeira. Nunca mais vi aquilo. Não tem nada a ver com estas coisas de 
plástico ou de madeira que se fazem agora. O que eu adorava! Brincava e brincava! 
Aquelas panelas pequeninas! Tinha luz e tudo. O fogão fazia barulho. Tinha uma 
janela que se abria e tinha uma paisagem muito bonita. De um lado, era dia, do outro 
noite. Não sei o que é feito dessa cozinha, mas gostava muito de ter ficado com ela. 
Ela andou comigo durante muito tempo. Fui para Queluz, já bastante crescida e a 
cozinha estava lá na despensa. Agora é que já não está. Os primeiros Nenucos 
também gostei muito. Não era daquelas crianças que levava 500 bonecas para a 
cama.  
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Tinha coisas significativas. Lembro-me de ter um quadro com uma santa de papel, 
um poster. E esse quadro eu fiz na casa dos pais  da namorada do meu tio  porque o 
pai dela fazia molduras. A Ana, que era uma pessoa que eu adorava, também me fez 
muito bem porque era jovem. Sentia-me muito compreendida por ela. Ajudou-me a 
fazer a moldura. Eu dormia naquelas camas que eram de móvel, que se dobravam. 
Eu pendurei esse quadro mesmo no móvel. Ficou à minha cabeceira. Lembro-me 
que adorava aquilo. E houve uma altura que tive imensas saudades da Ana e olhava 
para aquela moldura e chorava, cheia de saudades, à noite, sozinha. Era uma santa, 
mas, para mim, não era uma santa, era a imagem de uma mulher bonita. Era muito 
importante durante imenso tempo. A minha avó ficou contentíssima porque tinha 
uma santa à cabeceira da cama (risos). E, para mim, não tinha uma conotação 
religiosa porque nunca tive ligada à religião, nem os meus pais.  

Dormia a primeira noite com o brinquedo novo, mas depois já não dormia mais. Os 
brinquedos também estavam todos arrumados na prateleira para não se estragarem. 
Lembro-me dessa fase, sobretudo quando nasceu a minha irmã, quando começou a 
andar... 

Quando era mesmo pequenina, tinha uma colecção que era a “História de Portugal 
para Crianças”. Foi a primeira colecção, que eu me lembre de ter pedido ao meu pai 
para comprar. Era do “Círculo de Leitores” que ia lá bater à porta. Eu vi o catálogo e 
escolhi. Em todos os meses, vinha um volume. O meu pai, quando olhou para 
aquilo, perguntou-se: “Tu gostas mesmo da colecção? Não é mais uma coisa que vai 
ficar na prateleira?” “não. eu gosto”, respondi. Eu gostava imenso dessa colecção. E 
outra coisa que eu adorava, mas adorava mesmo de folhear era o da “Cinderela”. 
Adorava  (olhos fechados). Foi dos primeiros livros da Walt Disney com aquela 
impressão: as figuras e o brilho, a cor, aquele papel... Era tão real! A pessoa olhava 
para aquilo e parecia que estava a viver aquilo. Já não tenho esse livro. Quando a 
minha avó faleceu, houve muitas coisas que tivemos que dar... O que eu gostava 
mais era das transformações. A parte em que ela estava toda rota e, de repente, se 
transformava, com aquele vestido lindo! E a abóbora, quando se transformava em 
carruagem! Eu passava para a frente e para trás e voltava a voltar... E a cor do livro 
era fenomenal. E a fada com a cara tão redondinha, pequenina. Parecia que eu estava 
lá! Era muito bem desenhado e impresso. Não havia muitos livros assim. 

Outro livro que eu também gostei muito foi o “Menino da Selva”. Foram os dois 
livros que eu gostava mais. Eu lia aquilo e achava que também era uma menina da 
selva. E também entrava lá dentro. Às vezes, eu era a pantera que cuidava o menino; 
outra vez era o pai e a mãe que o encontravam. Fazia assim finais felizes. Eram tão 
atractivos. Talvez porque eu ainda não lia muito bem, tinha idade de ler ainda pouco. 
Então, as imagens chamavam-me muito mais atenção. Isto foi com 6, 7 anos. O livro 
da História de Portugal já era mais velha, já lia muito bem. Já devia ter 8 ou 9 anos. 

Nessa altura, li “Os cinco”, “A Anita”. Eu nunca gostei muito dos livros da Anita. A 
imagem não era tão atractiva, era muito suave. Eu achava piada aos outros dois 
porque a imagem era diferente. Eram uma novidade. 

Lembro-me da música. O meu pai tocava música. E, às vezes, para eu acordar, 
punha uma música específica, que ele sabia que eu gostava. Associo mais a música 
para adormecer do que as histórias. A minha avó sempre foi uma mulher que 
gostava de ler aquelas novelas: “Os Caprichos”. Tinha sempre a colecção na 
cabeceira e não havia noite que não lesse. A cabeceira dela tinha aquele sítio onde 
punha o penico e estava cheio dessas novelas a preto e branco. E cheguei a ler, mais 
quando eu estava doente. Mas não achava piada nenhuma. E lembro-me de ler a 
Bíblia, muitas vezes. Lia a história do Paraíso, de Adão e Eva. Adorava aquela 
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história e lia muitas vezes. Gostava daquela parte em que havia dois irmãos: o Caim 
e o Abel, um era bom; outro era mau. E aquele envolvimento , eu sabia que ele ia ser 
penalizado por ser mau. Achava muita graça. Como não tinha uma educação 
religiosa e não tinha quem me acompanhasse o raciocínio religioso, aquilo para mim 
era uma história. Eu acreditava naquilo, que tinha sido o primeiro homem e a 
primeira mulher. A história da maçã e do veneno da serpente. Toda aquela 
interpretação, na altura, estava a léguas. E não houve ninguém que me explicasse o 
verdadeiro conteúdo. Para mim era uma história.  

Lembro-me muito da Cinderela, foi o primeiro. Logo a seguir “Os Aristogatos” e 
“Os 101 Dálmatas”. São as três que me lembro melhor. Também gostava muito do 
Dumbo, chorava muito. A primeira vez que fui ao cinema, fui ver os 101 Dálmatas, 
tinha 5 anos. Fui com o meu tio Marco. Fomos os dois, pela primeira vez. O tio 
Marco tinha a mesma idade que eu. Fomos com o meu pai. O meu tio estava tão 
contente por ir ao cinema. Eu não sabia muito bem o que era... Ficamos em lugares 
separados. Ele ficou 2 lugares a seguir ao lugar do meu pai, na mesma fila e o meu 
pai ficou exactamente à minha frente. De repente, apagam-se as luzes e eu começo a 
chorar num berreiro. Tivemos que sair. E depois fui a levar o caminho todo com o 
meu tio Marco: “és mesmo estúpida!” Ele queria muito ver o filme… 

A segunda vez que me lembro de ir ao cinema, com uns amigos, foi ver a “Música 
no Coração”. Ficou para a história, ainda hoje. Isto com 9 anos. Ainda hoje gosto de 
ver o filme. Gosto de tudo. O facto de ser uma família grande, com aquelas crianças 
todas. E eu sempre achei muita graça às transformações. De repente, vestem roupa 
fina, depois já estão com as cortinas do quarto. E depois, a música e aquela paixão. 
A transformação de meninos maus para meninos bons porque alguém gosta deles e 
eles gostam de alguém. Eu identifiquei-me muito com as crianças. E gostava-me de 
me imaginar a aprender música por aí, a saltitar. Quando o filme foi para VHS, 
comprámos e, quando chegava a parte das lutas e de fugir, punha tudo para trás. Ia 
até à fase do concurso de música, depois deixava de ter interesse. O bom era a 
mudança das crianças… E as crianças a tocarem com o pai. E o namoro da jovem 
com o carteiro, que ninguém sabia. Isso é que era giro. Também achava giro ela ser 
uma freira, embora não soubesse muito bem o que era. A minha avó explicou-me 
que uma freira era uma senhora que não consegui casar e que foi para um convento e 
que querem rezar todos os dias. A religião nunca foi muito discutida. Os meus pais 
até tinham a tendência de a rejeitar um pouco. Havia muita beatice nos Olaias. Eu, 
uma vez, tive um convite para ir a uma missa a um Domingo e ficar para a 
Catequese porque havia uma jovem que morava no prédio da minha avó que era 
catequista. E pedi à minha avó, ela deixou-me e pedi à minha mãe e ela não me 
deixou. Lembro-me de ela dizer: “Quando fores mais crescida, faz o que quiseres, a 
mãe deixa-te ir- Mas não quero que vás e não tenho confiança nenhuma com essa 
rapariga”. 

Quando eu era criança, sempre liguei a princesa a algo de transformações. Não se 
nascia princesa. As princesas estavam sempre escondidas. Um pouco como o sonho 
americano. De repente estavam lindas de morrer, com pozinhos de perlimpimpim. 
Portanto, com muitas fadas e muita magia. Nunca fui muito levada pelas princesas e 
sempre que tinha aproximações com princesas, sentia que não tinha muito interesse 
pela minha mãe. Nunca me levou muito a querer princesas. Nunca me mascarei de 
princesa. Talvez tenha pedido, mas nunca me mascarei. Mascararam-me de 
sevilhana e ganhei um concurso. Tenho uma fotografia lá em casa, no meu quarto. 
Um poster enorme. Também assim que fui para o palco, desatei a chorar. 
Aconteceu-me no meu primeiro dia de ginástica, já estava a soluçar; no primeiro dia 
de natação, quando percebi que o meu pai não ia ficar comigo, também fiquei a 
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chorar. Só mais tarde é que fui para a natação com a Ana. Era muito pouco 
confiante, não gostava de estar sozinha. 

Lembro-me de mascarar-me de “menina das cerejas”. Devia ter sido a única coisa 
que o meu avô encontrou.  Se calhar pedia mais de princesa, mas, como a minha 
mãe dizia que não, foi “menina das cerejas”. Era um fato com tules e chapéu e a 
minha mãe arranjou-me um cestinho com cerejas. E fomos tirar fotografias para o 
Vale do Silêncio. A minha mãe pendurou imensas cerejas na árvore e eu fingia para 
a fotografia, que estava a apanhar cerejas. Não me agradou muito. E quando era 
mais crescida, com 10, 11 anos, mascarei-me de Arlequim, que era um fato que tinha 
a minha mãe. A partir daí o meu avô faleceu e não tivemos mais… 

Nessa altura, gostaria de ser professora primária. Sempre. Era uma referência que eu 
tinha. E achava que ia ser. Ia ensinar toda a gente. Não me lembro de sonhar com 
príncipes encantados, nem de ter ideias de princesas. Mas lembro-me de imaginar 
que pozinhos de perlimpimpim faziam aparecer as coisas que eu queria, os 
brinquedos, as bonecas, que havia magia. E comecei a fazer isso com as roupas. 
Comecei a achar graça às roupas e aos sapatos. E este acreditar que pozinhos de 
perlimpimpim iriam fazer aparecer o vestido que eu queria e imaginava aquele 
vestido. Calçava também muito os sapatos de saltos altos da minha avó e punha 
colares e pulseiras. Da minha avó porque a minha mãe não me deixava. Brincava 
muito aos enfeites e adorava sapatos. E não brincava mais porque não me deixavam.  

A beleza sempre foi muito importante. Desde pequenina. Não o fazia por causa dos 
rapazes. Gostava de me sentir bonita e cheirosa. Nunca tive muito jeito para isso, 
para a sedução. Também nunca foi preciso, as coisas vinham cair-me às mãos. 
Sempre gostei e ainda hoje gosto. 

Quando deixei de ser professora, queria ser psicóloga. A partir do momento que tive 
um professor de Psicologia na escola, com 15 anos, que quis ser psicóloga. Era o 
nosso sonho: ter uma casa juntas, fazermos coisas juntas e estudar. 

A minha mãe dizia muito: ao nível da postura, higiene: cheirar bem, estar bem 
vestida, ter cuidado, não sujar a roupa. O meu pai também, mas não tinha a ver com 
o facto de eu ser mulher, era indiferente. Tinha a ver com a postura: comer de boca 
fechada, não rir alto, tirar os cotovelos de cima da mesa. Era mais assim. Costas 
direitas, não fungar, não ter tiques. Houve uma altura que tinha um tique que era 
abrir as narinas. Uma vez levei a noite inteira calduços. Foi remédio santo. Outro 
tique: morder o lápis. Uma vez, íamos de viagem para a Serra da Estrela  e eu tive 
que levantar às 5 da manhã para fazer os trabalhos da escola. Estava ansiosa e estava 
a morder o lápis. O meu pai tirou-me o lápis, foi a cozinha pôr pimenta. Eu voltei a 
pôr o lápis na boca... Uma coisa... Tive tanto ardor.. É uma coisa que também faço à 
Mariana. No outro dia, no metro, fiz. Muita gente está no metro, com as saias para 
cima, com as cuecas à mostra. Começo a pensar que pode haver pessoas... Isto, se 
calhar, é defeito profissional...Em casa, não há problema, no metro sim. Saia para 
baixo, perna para baixo.  

Em relação às limpezas, a minha mãe bem tentou. Era difícil porque eu vivia com a 
minha avó e ela fazia-me tudo. Não me foi ensinado. 

Entretanto, com 11 anos, numa das viagens que eu faço, na Páscoa, com o meu avô, 
tenho um acidente de viação. Eu ia com os meus dois avós. O meu avô paterno ia a 
conduzir e o avô materno ia à frente. E eu e o meu tio da minha idade, íamos atrás. 
Eu ia comprar uns sapatos brancos a Espanha (risos). Íamos com muita frequência a 
Badajoz porque o meu avô tinha lá um amigo muito próximo. Na altura, o meu avô 
abastecia a primeira loja que abriu de gomas e de doces nas “Amoreiras”. As 
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viagens que ele fazia também era para isso. Ele era reformado da polícia. Sempre o 
conheci reformado da polícia, mas sempre trabalhou. Depois ele teve um problema 
de saúde grave, crónica e por isso é que se reformou da polícia e foi depois operado 
em Janeiro/Fevereiro de 87.  Mas o meu avô sempre foi de fazer muitos negócios, 
muito autónomo, conhecia muita gente, muito dinâmico, com investimentos. Ele era 
uma referência para muita gente. 

Fizemos essa viagem e tivemos esse acidente. O outro condutor, um toureiro, que 
vinha alcoolizado de uma festa, despistou-se e veio para cima de nós, na auto-
estrada, com um carro muito bom e a uma velocidade adequada ao carro que tinha, 
sem cinto de segurança atrás. O meu avô paterno faleceu logo. O meu outro avô 
ficou muito mal. Eu tive praticamente morta durante alguns dias. Isto para os meus 
pais foi muito difícil porque perderam a referência e era o chefe da família em vários 
contextos e o poder que ele tinha também no exterior lhe dava essa autoridade e essa 
postura, coisas que eu só reconheço agora. Na altura, não me passou pela cabeça 
porque ele, para mim, era o avô. Era um avô a quem eu pedia coisas e, na mesma 
hora, elas estavam lá. Tudo me vinha parar às mãos. Não percebia porque é que isso 
me acontecia sempre e a outras crianças não. Nem pensava muito. Aí as coisas 
mudaram um bocado. Eu também sempre vivi com o meu tio, o irmão do meu pai. 
Era bastante mais novo do que o meu pai, tem só mais 10 anos do que eu e sempre 
vivíamos na mesma casa.  

Só com o nascimento da minha irmã é que a minha mãe achou que não dava mais, 
éramos muitos e ela também queria ter privacidade que não tinha e algum 
investimento a nível pessoal. Tinham tido várias tentativas, mas o meu avô tinha um 
papel: “fiquem, ainda são tão jovens, vão gastar dinheiro numa casa?” E foram 
permanecendo. 

Entretanto, quando aconteceu este acidente, os meus pais já tinham a casa e foi um 
abalo ao nível psicológico muito grande, a nível financeiro também porque deixou 
de haver aquele “ombro”. A minha avó era doméstica, colaborava com ele, mas era 
para o ajudar. Portanto, não tinha nenhuma autonomia financeira. Provavelmente, 
também não precisou desde que casou com ele. A minha irmã passou a ir viver com 
os meus pais, mas a escola era nas Olaias. Ela vinha e ia todos os dias com os meus 
pais. A minha mão trabalhava perto da casa da minha avó e sempre manteve muita 
proximidade. Ia almoçar todos os dias com a minha avó, trabalhava das 3 da tarde às 
11 da noite. A minha irmã ia para a escola à tarde. Eu sempre fiquei a dormir nos 
meus avós, nunca quis fazer essa transição.  

Em 85, iniciei o Kung Fu com o meu pai. Entretanto o meu avô tinha sido convidado 
para pertencer à Direcção da Associação. Teve uma altura mais próxima do Kung 
Fu, mas foi muito rápido. Com o problema de saúde foi hospitalizado, sobretudo 
aquela cirurgia e houve ali algumas coisas que ficaram em “Stand by”.  

Não tenho muitas referências de muita importância dos meus avós maternos. 
Estavam presentes, sei que gostavam de mim e gosta, que a minha avó materna é a 
única avó viva de momento. A que tinha sempre mais problemas de saúde é aquela 
que resiste até hoje. Era bastante mais distante em termos de relação. 

Tive 30 e tal dias no hospital, fui para casa ainda muito dependente, sem poder sair 
da cama, durante muito tempo. Sempre ao cuidado da minha avó. Estava 24 horas 
comigo. Os meus pais sempre na ida e na vinda, todos os dias. A minha avó dava 
almoço à minha mãe e irmã. Depois, dava de jantar ao meu pai e irmã. Iam buscar a 
minha mãe às 11 da noite e depois iam para o Queluz. E, no outro dia de manhã, o 
meu pai trabalhava em Queluz e a minha mãe vinha de transportes com a minha 
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irmã. Isto durante muito tempo. E era isto sempre.  

Durante este período, nunca tive grande aproximação com a minha irmã. Nem me 
lembro da presença dela neste hospital, na recuperação. Se calhar, como eu “não 
estava própria para o consumo”, a minha avó sempre tentou proteger-me. Estava no 
quarto dos meus avós, sozinha, com uma televisão só para mim, convidados só para 
mim. Não me podia mexer, tinha gesso no meio do peito para baixo; numa perna e 
noutra. Estava dependente de outras pessoas. E sempre ali no quarto. Isto aconteceu 
em Abril, com 12 anos. Nesse Verão, foi o choque de não ir passar férias com os 
avós. A minha avó não queria ir de férias com os meus pais, preferia estar sozinha, a 
recuperar de tudo. Para além disso, foram as férias de recuperar o andar. Foram 
umas férias muito complicadas... 

Mas acho que comecei a descobrir..... (choro), nessa altura, um pouco o lado total da 
referência do pai. Sempre tive a referência do avô, mas não sou daquelas pessoas 
que considera que o avô foi o pai, não. A figura do pai esteve sempre presente. Mas 
era uma figura de pai muito autoritário, era a figura do pai que tinha que compensar 
aquilo que o avô não compensava porque o avô dava, facilitava tudo. Portanto, era 
preciso haver uma referência muito mais de disciplina, de autoridade, de educação 
mais exigente. E muito no apoio escolar. As coisas da escola era muito o meu pai: as 
reuniões, os trabalhos... Sempre foram pais muito participativos, mas era mais o meu 
pai; também tinha mais disponibilidade, tinha uma flexibilidade de horário um 
pouco diferente da minha mãe, que trabalhava numa fábrica, que tinha que se 
sujeitar a um horário rígido. E também por o meu pai ser uma pessoa mais formada, 
mais educado no contexto escolar, movimentava-se com muito mais facilidade. 
Então, tinha sempre essa rigidez. Os trabalhos da escola, aquela supervisão que era 
dada pelo pai. A imagem do facilitismo e do afecto era mais o avô e o pai era, 
exagero em falar em “pai tirano”, mas o pai a quem nós tínhamos que prestar contas 
e que está ali em cima e que não nos deixa sair. Depois comecei a ver o pai do 
afecto, que nunca necessitei de um porque eu tinha a dobrar: pelo avô e pela avó. 
Tinha uma relação muito próxima com a minha avó, mas era mais: “a tua mãe está 
ali, ela decide”. O meu avô, mesmo que o meu pai estivesse, ele avançava. Foi bom, 
acabou por ser muito positivo. Foi um esforço muito grande do meu pai. A minha 
mãe esteve sempre ao lado, caladinha. Aquela imagem de fotografia: está lá sempre 
à mão, sem precisar de dizer nada. Quando é preciso, está lá. Mas o pai foi uma 
descoberta, do outro lado, não só autoritário.  

Foi engraçado perceber, com 12 anos, que as pessoas se preocupam connosco e 
todas as pessoas. Fiquei admiradíssima quando a minha mãe chegou ao hospital... 
Ela pensou que eu não ia resistir porque toda a equipa médica a preparou para isso. 
Ela foi a única pessoa que me viu naquela fase porque o meu pai teve que se 
deslocar com o meu tio por causa dos meus avós e do meu tio da minha idade, que 
não se sabia onde estava. Nesta fase de sofrimento tão grande, a família teve que se 
dividir e teve que redobrar esforços. E a minha mãe, como sempre, fica sozinha 
porque as mulheres nestas coisas... E fica com o fardo muito pesado, que é a 
despedida. Em relação aos outros, sabia-se que estavam bem. O meu avô já tinha 
desaparecido desta vida, já não havia nada a fazer. E fiquei admirada, pois estava 
toda a gente a chorar muito por mim e menciona nomes E eu consigo a imaginar as 
pessoas todas a chorar por mim, na casa dos meus avós. A minha tia, a minha avó , o 
meu avô, as vizinhas de referência, que eram muito importantes para mim e outras 
pessoas. Ela falou: “querem muito que regresses!” E centra-se no meu pai: “ o teu 
pai manda muitos beijinhos. O teu tio também...” E eu: “Eh pá! Afinal eu sou uma 
pessoa importante!” Porque eu acho que as crianças sentem-se amadas, mas daí à 
consciência, falta muito. Só quando acontece alguma coisas má é que elas percebem. 
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Mas eu, como fui uma criança, relativamente saudável, tudo muito pacífico... Aí 
mereci a atenção toda, de toda a gente, mas nunca tomei isso como uma “carta”, 
como uma mais-valia. Percebi que era importante e que as pessoas gostavam de 
mim. Eu não percebia a gravidade da situação na altura. E, em relação, ao meu avô, 
ninguém me disse, mas eu sabia porque se o meu avô fosse vivo ele estaria ali, 
poderia estar todo “enchoiriçado”, mas estaria ali. Seria a primeira pessoa a ir ter 
comigo e não a minha mãe: isto, na minha cabeça. Portanto, eu sabia que ele não 
estava cá, já não respirava o mesmo ar do que eu. 

O Kung Fu foi muito importante. Tinha o meu mestre como uma pessoa de 
referência, uma pessoa agradável, que me divertia, Tenho na minha memória 
histórias agradáveis, histórias tontas de miúdas pré-adolescentes. Eu era mais nova, 
mas as minhas colegas tinham 15, 16 anos. Foi giro, ainda fomos acampar juntas. 
Ele era uma pessoa que andava por ali e ajudou muito o meu pai. Tudo o que se 
passou fora do hospital, foi zero para mim, não sei. Não faço a mínima ideia, com 
muita pena minha porque gostava de ter acompanhado esse processo, mas foi 
totalmente impossível. Nem consigo imaginar o esforço dos meus pais a terem que 
lidar com estas duas frentes. Deve ter sido terrível. Depois, penso que ficaram mais 
serenos quando perceberam que eu estava a recuperar e quase que houve um 
reinvestimento. Comecei a ter mais visitas porque houve uma altura em que eu só 
via a minha mãe; outras que só via o meu pai. Era muito raro estarem os dois. Era 
muito complicado. Oficialmente, eu não sabia o que se estava a passar. Estava 
também noutro hospital, noutro sítio qualquer, com o outro avô. 

Sempre tive muitos colegas de escola a irem visitar-me. Isto aconteceu em Abril, já 
não fiz o 3ª período. Mas como eu tinha boas notas, consegui passar para o 8º ano. 
No final de Maio, fui para casa e em princípios de Junho, como os meus colegas já 
estavam de férias, iam visitar-me imensas vezes, incluindo o Pedro, que tinha sido 
um namorado. Tinha uma paixoneta por ele e ele por mim. E foi tão bom ele ter ido 
lá e tivemos ali um relacionamento, que acho que poucos jovens têm. Ele ajudava a 
minha avó. Fiz fisioterapia. Até Dezembro desse ano foi muito difícil. Entrar na 
escola foi muito difícil porque sentia que não tinha as bases todas, foi um período 
inteiro sem aulas... Tive muitas negativas. E o meu pai tentava exigir, continuava a 
ser rígido. Depois, tudo se recuperou.  

Não tive namorados quando era pequena. Nada, nem pensava no assunto. Sabia que 
havia uma data deles que queriam dar beijinhos e eu achava aquilo “que horror!” Até 
porque não me identificava com quase ninguém, não me sentia igual, sempre me 
senti à parte. Tinham brincadeiras parvas; alguns meninos cheiravam mal; tinham a 
cabeça suja e eu não me sentia bem. Era um pouco esquisito. O meu primeiro 
namorado foi o Pedro, com 12 anos. 

Não idealizava nada com o Pedro. Só comecei a imaginar qualquer coisa de futuro 
com o Nicolau. E já tinha 17 anos. Um ano depois de começarmos a namorar. Só 
continuei a namorar com o Nicolau porque ele foi muito persistente e compreensivo. 
Porque senão tinha acabado como tudo acabou antes. Não me entregava. Não 
pensava muito no futuro. O que eu queria continuar a estudar, era um objectivo e 
sabia que tinha que investir. Depois, os sonhos de futuro passavam pelo grupo de 
amigas e a ideia de vivermos todas juntas. Os rapazes não entravam ainda. Os 
rapazes só começaram a entrar a partir dos 17 anos. Logo, com 13, 14 anos, era o 
nosso sonho: meu, da Sónia e da Sandra, que andávamos sempre as três. Andávamos 
sempre nas casas umas das outras. Ficávamos a dormir, passávamos fins-de-semana. 
Era uma festa. A Sandra queria ser bailarina, a Sónia ainda estava muito indecisa e 
eu queria ser psicóloga. 
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Eu já achava piada ao Pedro antes porque ele era giro, era muito desportista, fazia 
tudo o que os outros não conseguiam fazer. Era o melhor aluno a ginástica. Era alto, 
moreno e era popular. Era reservado, mas as pessoas gostavam muito dele. E tinha 
boas notas e as outras raparigas também gostavam dele, muitas. Ele era muito 
esperto, tinha boas notas a todas as disciplinas. Mas não me interessou logo. A 
minha grande amiga dessa altura teve logo uma paixoneta por ele e eu não ligava 
nada. Eu também tinha outras referências do Kung Fu… As minhas outras amigas, 
de 15 anos, tinham outro tipo de referencial: mais velhos. Sempre achei que eram 
muito mais giros mais velhos. Mas ele começou a aproximar-se mais e começamos a 
namorar. Eu não sentia muita coisa por ele, mas já tínhamos dado um beijo. 
Perguntou-me se eu queria namorar com ele e eu disse que sim. Foi na casa da 
Sónia, que morava em frente da escola e fazíamos lá muitas festas. A irmã dela era 
mais velha e era fixe e também tinha amigas mais velhas e fixes e os namorados. 
Havia o Jorge que tocava guitarra e também iam para lá e cantávamos. Ele levou-me 
para o corredor e perguntou-me. As coisas já estavam quase… Foi o dia em que toda 
a gente sair dali com um namorado e eu saí com o Pedro… Mas, a sério foi depois 
do acidente em que ele foi importantíssimo porque eu sentia-me muito mal porque 
eu fiquei muito desfigurada a vários níveis. Ainda coxeava, andava de tacão no 
sapato, perdi muito cabelo com todas as anestesias e as cicatrizes ainda estavam 
muito frescas, muito vermelhas. Nunca passei por uma fase mais complicada porque 
o Pedro mostrou que isso não era importante. Ele, com 12 anos, conseguiu transmitir 
isso. Lembro-me de nós irmos de mãos dadas pela escola e de ele ser gozado por um 
colega: “Andas com essa tão feiosa?!” Ele olhou para mim e disse: “Não ligues, ele 
é parvo. Eu vou falar com ele.” E falou. O colega, sempre que passava por mim, 
baixava a cabeça. Porque o Pedro era importante e respeitado. E vivia em Chelas e 
isto tinha um peso muito importante, devia ser por causa dos amigos, dos grupos. 
Ele era um bom moço. Fiquei tão feliz quando uma vez o vi, quando vinha a sair do 
treino. Encontrei-o no autocarro. Olhei, de repente para ele e não queria acreditar 
que era ele. Numa fracção de segundos, pensei: “Acabei de sair do treino, ainda não 
tomei banho, devo estar a cheirar mal e com péssimo aspecto!” Deixei de sentir 
qualquer tipo de atracção por ele e ele continuou a gostar muito de mim. Ele não 
teve mais nenhuma namorada durante muito tempo. No 9º ano, nós separamo-nos 
porque eu fui para Humanidades e ele foi para Design, Arquitectura e as escolas 
eram diferentes. Nunca mais vi o Pedro com uma namorada e toda a gente dizia que 
ele gostava de mim. Namorámos cerca de 4 meses. O primeiro beijo não foi dado no 
corredor, esse foi para oficializar a relação. Porque eu lembro-me de já saber dar 
beijos nessa altura. Deve ter sido com um vizinho, lá das Olaias a jogar ao bate-pé. 
Talvez o Fernando ou o Rafael, eram mais velhos. Não significou muita coisa, não 
tinha nenhum sentimento. E mesmo com o Pedro, lembro-me de começarmos a ter 
uma relação mais corporal e não sentia muita coisa por ele. Mesmo com o Nicolau, 
eu não sentia muita coisa por ele. Foi uma conquista. Foi difícil. Não sei se tinha 
medo de perder a pessoa. Não tenho lembrança nenhuma de ter nenhuma paixão. 

Depois o Pedro, no 8º ano, mas foi porque tive pena dele. Ele era muito baixinho, 
chamavam-lhe “o minorca”. Mas era o miúdo mais giro da escola. Mas era também 
o mais baixo e as raparigas não o queriam. Foi numa festa de anos dele. A mãe dele 
pediu encarecidamente ao meu pai para me deixarem ir porque o meu pai não queria 
que eu fosse a festas, enquanto não subisse as notas. Tive autorização para estar na 
festa 1 h e meia e foi aí. Eu percebi “Olha que simpática que ele foi em pedir à mãe 
para ligar ao meu pai. Coitadinho, ele é tão pequenino”. Depois, não tive mais 
nenhum. Gostei mais do Pedro como amigo. Acho que ele gostava muito de mim, só 
podia. Não era a beleza que ele via em mim porque eu passei uma fase difícil. Não 
foi isso que o desmobilizou. Ele, quando me viu, emocionou-se, ficou com os olhos 
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cheios de lágrimas e não teve reacção. Eu é que tive reacção e dei-lhe um abraço 
muito apertado. Eu que não sou nada comunicativa, disse: “tão bom estares aqui, 
estar a ver-te!” Depois nunca mais te vi. Não havia telemóvel na altura. Perguntei-
lhe: “Então, o que é que estás a fazer?”, “Estou na Oficina do meu pai!”. Ele não 
teve sorte na vida e estava com ar de quem trabalhava na oficina. Tive muita pena 
porque ele era tão bom aluno. Não me deu a ideia de ser uma pessoa realizada, não 
teve a oportunidade de seguir o que queria. Ele vivia com a mãe. Por isso, é que era 
uma pessoa especial. 

Não fui muito namoradeira, nem nunca pensei nesses príncipes encantados! Mas, 
quando conheci o Nicolau pensei que ia casar. Mas só nessa altura, não foi logo no 
início. 

Então, em Janeiro, entrei no Kung Fu, ainda a recuperar. Com 15 anos, conheci o 
Nicolau, com quem casei. No inicio, achava-o estranho. As outras amigas mais 
velhas já o conheciam noutros contextos. Ele entrou no Kung Fu na altura do 
acidente. Saí com o Nicolau pela primeira vez com 16 anos. Saí com ele e outros 
amigos antes. Mas começamos a namorar mais sério tinha eu 16 anos. Foi nessa 
altura que eu comecei a ir dormir a Queluz porque os meus pais achavam que me 
tinham que controlar e estavam-me a perder para um rapaz que era 6 anos mais 
velho do que eu. Ele tinha 21 anos. O meu pai ainda diz hoje, de vez em quando: 
“foi terrível, agora é que ela se vai perder, com aquele gajo mais velho!” Ainda se 
aconselhou com algumas pessoas, mas as referências do Nicolau eram boas. As 
pessoas diziam bem. Em termos de Kung Fu também. Ele sempre foi um bom atleta 
e educado. As referências eram positivas, mas isso para o meu pai não interessava 
nada. Tive ali um período... Quando já ia fazer os 17 anos, no Verão, entre os 16 e 
17 anos, a minha mãe ralhou mesmo comigo e fui mesmo para o Queluz. Ia e vinha. 
Levantava-me de madrugada porque estava a trabalhar com o meu tio Pedro para 
ganhar dinheiro para ir para Inglaterra, pelo Kung Fu. Estava a fazer umas coisas no 
negócio dele.  

Os meus pais souberam que o Pedro foi importante e aceitaram-no muito bem. Com 
o Nicolau, não aceitaram nada. Eu, com 15, 16 anos, não podia sair. A minha avó 
confiava mais do que os meus pais, dizia só assim: “Vê lá, não quero problemas com 
os teus pais!” Ela responsabilizava-me muito. Colocava em mim a responsabilidade 
de não deixar ficar mal. Mas não tinha nenhuma liberdade. Isto só acontecia porque 
a minha avó me encobria. Eu saía muitas vezes sem os meus pais saberem. Hoje, 
posso dizer que se fosse rapaz, seria um pouco diferente. Com a minha irmã, já foi 
um pouco diferente. A minha irmã muito depressa conseguiu com que o namorado 
dormisse lá em casa. O Nicolau, nem pensar! Comecei a namorar com o Nicolau 
com 15 anos. 

Depois começaram a perceber que as coisas estavam encaminhadas e retomei as 
Olaias. Estive ali muito controlada. Ia sempre conversando com o meu tio, foi uma 
descoberta. Tal como descobri o lado melhor do pai, percebi que tinha um tio muito 
fixe e que me começou a levar para muitos sítios: primeiros concertos, as primeiras 
saídas mais importantes, primeiros filmes de terror... Teve um papel muito 
importante. As conversas sobre música, sobre livros. Ele adorava o “Senhor dos 
Anéis” e tentava incutir-me aquilo... O gosto pelo Woddy Allen... A cultura, a 
música, foi com ele que tive as primeiras conversas. Gosto dos U2. Dos Pink Floyd, 
de Santana porque ele me ensinou a gostar. Sempre esteve muito próximo e foi 
sempre falando com o meu pai e ia sempre dizendo-me: “pede, o não é garantido”  

Fui muito para Psicologia porque ele me incentivou muito a ir. O meu pai sempre 
achou que o Direito dava muito mais, era mais seguro. E eu tinha médias para 
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Direito em Lisboa, que não tinha para Psicologia. Um dia, a caminho do bar dele, 
(eu estava lá a trabalhar para poder ir ao Japão), os meus trabalhos sempre foram 
para conseguir dinheiro para poder assistir e participar nos campeonatos de Kung 
Fu. Ele disse-me: “Se tu queres Psicologia, porque não vais? Se é o que tu queres!” 
A parte ideológica dele compensava o lado mais realista do meu pai. Ainda hoje são 
assim. Um é Aquário e outro sagitário. Depois entrei para a Faculdade, continuei 
sempre a namorar com o Nicolau. Formei-me. Foi uma altura da vida calma. Sempre 
a viver com a minha avó. Sempre boa aluna, organizada e responsável. 

Houve algumas figuras de referência na minha juventude. Houve um tempo que 
queria muito conhecer a Simone de Oliveira e outras cantoras que acham giras: a 
Madona. Achava muita graça à Madona. A Simone chamava-me atenção a força, a 
voz. A Madona era a sua postura irreverente. Dançava bem, não era uma barbie. Não 
é a Madona de agora porque não é a mesma coisa. Saía fora dos registos. E o 
professor de Psicologia, enquanto figura masculina. 

Não lia romances de amor, lia a Agatha Christie. 

Desde os 16 anos, fiquei com a responsabilidade da classe infantil do Kung Fu. Já 
trabalhava oficialmente a dar aulas três vezes por semana, a dar aulas a 25 crianças. 
E todos os meus horários eram compatíveis e, às vezes, ia assistir aulas de manhã e à 
noite para poder ir dar aulas. Uma correria. Sempre a participar muito no contexto 
do Kung Fu, tanto que me levou a ser a primeira rapariga a atingir a categoria de 2º 
Dan (2º nível de Cinto negro), em Portugal. 

Eu achava alguma graça ao Nicolau. Ele era mais velho, tinha 21 anos. Chamou-me 
a atenção a diferença dele, ele era um pouco diferente. Tinha o cabelo rapado, com 
uma crista. Usava uns sapatos “Doctor Martins”, Levis, porque ele viajava muito, ia 
a Londres. E era inteligente, falava muito bem, andava a estudar, era jornalista. E era 
muito ágil no Kung Fu. Ele e o Pedro eram os jovens mais para a frente no Kung Fu. 
Faziam tudo, saltavam, faziam piruetas. E o Nicolau era professor de Natação. Tinha 
muitos conhecimentos. A diferença começou-me a chamar a atenção. Ia falando com 
a minha amiga Vanda e ela dizia: “Não, ele é um parvo!” Eles chocavam imenso 
porque ele gozava imenso com as raparigas e a maioria não lhes dizia nada.  

Entretanto, uma colega que deixa de treinar, mas fez anos e convida-nos para os 
anos. Eu pedi ao meu pai. E ele: “Quem é que te leva? Quem é que te traz?” No 
Kung Fu, as coisas eram mais facilitadas porque o meu pai conhecia bem as pessoas. 
Combinamos tudo. O Pedro ia buscar-me e levavam-me. O meu pai deixou, mas 
disse: “vais que eu falo com o Pedro” E fomos. Comecei a achar que ele era 
estranho, mas interessante. E um bocado despistado. Na casa da Sandra, a primeira 
coisa que fez foi partir um candeeiro de papel. Achei alguma graça. Começou a 
haver alguma aproximação, mesmo em termos físicos. Eu comecei a aproximar-me 
dele, a dar uns toques. Atirei-me um pouco a ele. Mas, não passou disso. Ele depois, 
telefona-me e pergunta-me se eu quero ir ao cinema. E eu: “Como é que eu vou ao 
cinema?” O meu tio Pedro disse-me: “O não é garantido, pede-lhe!” Disse ao meu 
pai:”O Nicolau convidou-me para ir ao cinema. Posso?” A cara do meu pai! “O 
Nicolau? Vão ver o quê?” “Miss Daisy” “ E, onde?” “No Alfa” “E, quando?” “Na 5ª 
feira” “E quem vai?” “Não sei se o Pedro vai…” “Vou pensar” O Nicolau telefona e 
eu digo que o meu pai ia pensar. Telefona mais tarde e lá fomos. Fui ter a Chelas, o 
Pedro levou-nos de carro porque o Nicolau não tinha carta. Aí começou oficialmente 
o namoro, a ver a Miss Daisy. Demos o primeiro beijo, às escuras (risos). 

Pensei logo:”A Sónia e a Sandra vão adorar saber!” (risos) Não significou mais do 
que isso: uma coisa que tinha para contar. Também senti: “consegui!” As coisas, 
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para mim, tinham um significado muito suave. No outro dia, assim que acordei, 
peguei logo no telefone: “Estás em casa? Vou ter contigo!” E contei tudo. E contei 
tudo. Depois, telefonamos umas às outras. O namorou durou praticamente 9 anos até 
casarmos. Vivemos juntos um ano antes de casar, sem interrupção. 

Depois, a determinada altura, o Nicolau decide num dia de anos do meu pai, 
comprar-me um anel e pedir-me em namoro para oficializar a relação. Não me 
lembro em que ano foi. Não teve muito significado para mim porque não ligava 
muito a essas coisas. Mas depois foi uma surpresa. Se calhar ele percebeu que era 
melhor para o meu pai, que era muito rígido, não havia grandes proximidades... E a 
partir daí, as coisas mudaram. Foi mais fácil. Formei-me, comecei a trabalhar na 
área da Psicologia, com 24 anos. Depois, o Nicolau decide sair da casa dos pais e 
comprou uma casa nas Olaias. Eu começo a ter alguma autonomia financeira e 
decidi ir viver com o Nicolau.  

Perdi a virgindade com 16. Aconteceu. Houve várias tentativas e dei para trás. 
Deixou de haver tentativas por respeito. E depois fui eu que tive a iniciativa. Foi só 
quando percebi que era eu que ia tomar a iniciativa. Tal qual as outras coisas. Sentir 
o controlo e a autonomia. A decisão era minha. Como tudo o resto. Na fase do 
namoro também foi assim: a aproximação foi minha. Foi quando senti que era eu. 
Foi muito precoce. E as minhas amigas, também foi nessa altura. Vejo a minha 
prima Débora, com 15 anos, e penso que se acontecer que seja com alguém que 
goste dela. E foi porque achei que já havia algum sentimento.  

Às vezes, a minha avó dizia que as minhas tias mais novas tinham muito namorados 
e comentava: “mudam de namorado como mudam de cuecas. Quem não as conhece, 
pensam que são umas galdérias!” Mas não iam muito para além disso. E a minha avó 
era uma pessoa muito livre. Não havia conversas que me levassem a depreender tal 
coisa. A minha mãe era contra: casar virgem, achava um disparate. Porque se calhar 
não é muito ligada à igreja. Mas ela casou de branco. A minha avó também dizia que 
era um disparate. E ouvi uma conversa uma vez com a minha avo a dizer que não foi 
virgem: “Ia perder o melhor da vida?” 

O controlo dos meus pais tinha a ver com o que as outras pessoas podiam pensar, as 
vizinhas, comentários que pudesse haver que deixassem mal a minha pessoa, a 
minha avó e os meus pais. 

Aos 18 anos comecei a pensar que ele era a pessoa com queria casar. Foi cedo, mas 
foi passado dois anos e meio de namoro. O primeiro ano, foi: “vamos ver”.Mas, 
depois achei que era ele. Por todos os comportamentos e características que ele tinha 
deixavam-me muito surpreendida pela positiva. Era diferente do meu pai. Levava-
me a sítios muito engraçados, levava-me a conhecer coisas muito giras. Acreditava 
em mim, nas minhas competências. Ele acompanhou a minha entrada para a 
faculdade que foi uma coisa muito importante para mim e sempre acreditou nas 
minhas capacidades e que eu ia conseguir. E sempre muito respeito. Éramos 
namorados que só nos víamos no Kung Fu, não éramos namorados que nos víssemos 
todos os dias, pelas exigências do meu pai. Quando comecei a ter mais proximidade 
com a família dele, aquilo começou a fazer-me sentido. Mas eu não idealizo muito 
as coisas. As coisas vão acontecendo. O casamento foi uma decisão daquela altura 
dos dois. Não sou como a minha irmã que desde cedo sonhava em casar… 

Eu pensava muito na minha concretização profissional. Casar com o Nicolau 
também, mas não era o casamento em si, era viver em conjunto. Idealizei partilhar a 
vida com o Nicolau, a partir dos 20 anos. Não foi um amor à primeira vista, já nos 
conhecíamos há algum tempo. 
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Houve um pedido de noivado. Foi no dia de anos do meu pai, em casa dos meus 
pais. Ele levou um anel. Estavam lá muitas pessoas. Fez-me uma declaração. As 
pessoas todas a chorarem. Eu, um pouco atrapalhada… Eu não sei o que ele disse, 
não me lembro. Lembro-me daquilo fazer mossa às pessoas que estavam à minha 
volta. Para mim, não teve assim tanto significado porque o significado já lá estava. 
Nem nunca me passou apela cabeça tal coisa acontecer. Eu seria incapaz de fazer o 
que o Nicolau fez. Não faz parte de mim. Se calhar não tanto como a maioria das 
pessoas. As pessoas que estavam lá eram amigas de longa data dos meus pais; uns 
foram meus padrinhos de casamento. Já nos conhecemos há imenso tempo. E 
ficaram extremamente sensibilizados. Foi uma demonstração de que a pessoa 
gostava, de facto, imenso de mim. O anel está guardado num sítio especial, claro que 
sim. 

E houve vários momentos de demonstração, algumas que eu nem estava presente. 
Houve uma declaração ao meu pai num dia de exame do Nicolau, um dia importante 
para ele. Foi no dia em que os U2 vinham cá, dia 15 de Julho. Foi um exame para 
uma graduação mais elevada. Mas como ele sabia que eu gostava de ir ver os U2, 
comprou o bilhete, combinou com o Pedro e ofereceu-me. O exame de Kung Fu é 
importante porque depois temos sempre um jantar e convidamos a família e os 
amigos, sobretudo a partir de uma determinada graduação, em que as coisas 
começam a ficar mais difíceis. Ele fez uma declaração de amor para mim ao meu pai 
com todas as pessoas assistir. Eu estava com o meu tio Pedro e os amigos dele no 
concerto dos U2 e a divertir-me imenso. Eu achei delicioso: primeiro porque ia ver 
os U2; segundo porque sabia que ele iria gostar muito que estivesse com ele, mas 
mesmo assim ainda pôs por cima saber que eu gostava dos U2. Foi um gesto de 
amor. 

E fez outras já a um nível diferente. Achei imensa graça ter feito uma serenata na 
noite anterior ao nosso casamento. Combinou com uma amiga e minha e um aluno 
que tocava guitarra. Combinaram dois encontros antes para ensaiar. Na casa actual 
dos meus pais, cá em baixo, começa-se a ouvir uma guitarra a tocar e alguém a 
cantar a “Menina estás à janela”. Às 11 h da noite e o casamento era às 11 da manhã 
no dia seguinte, em Mafra. Estava eu a pintar as minhas unhas. De repente, começo 
a ouvir a campainha a tocar. As pessoas todas deliciadas. A minha mão deliciada a 
bater palmas: “Tão querido!” Eu só dizia: “És maluco, devias estar a dormir!” 
(risos). Há fotografias disto. 

À medida que o tempo passa, estes gestos vão sendo cada vez mais significativos. 
Na altura, não valorizamos. Tem a ver com a imaturidade. Se calhar e´, por isso, que 
as pessoas mais velhas, que estão ao nosso redor, valorizam tanto. Emocionaram-se 
tanto. Talvez o Nicolau, por ser mais velho, para ele estes gestos sejam importantes. 
Para mim, tinham significado mas não tinham como têm hoje. Hoje tem mais 
significado quando o Nicolau escreve um postal no dia dos namorados, quando 
fazemos anos de casados, quando faço anos, quando as minhas filhas nasceram. Tem 
um significado muito grande. Aliás, a mensagem que ele me enviou quando a 
Mariana nasceu ainda está gravada no meu telemóvel. Já mudei de telemóvel, mas a 
mensagem no cartão está lá gravada! 

Não sou muito romântica, acho que o Nicolau é muito mais romântico do que eu. 
Mas gosto de gestos românticos. E cada vez gosto mais, de facto. Porque depois, em 
determinadas alturas, se deixa de haver maior romantismo, eu sinto falta. Por 
exemplo, se eu faço anos e se não vem o conjunto todo que costuma vir - a flor, o 
postal, a surpresa... - eu sinto falta. Porque nem sempre é possível fazer tudo na 
perfeição. Nestas coisas, falho muito mais eu do que o Nicolau. Não me lembro de 
passar um dia de namorados sem um cartão e o Nicolau nunca teve nenhum. Daí eu 
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dizer quue sou menos romântica, mas gosto e sou capaz de chamara a atenção se 
falha. Nesse sentido, sou romântica, gosto da demonstração do sentimento, da 
celebração das datas importantes. 

Adorei a fase da preparação do casamento! Foi uma altura da minha vida 
maravilhosa. Adoro preparar festas. Lembro-me do tudo: o convite, o vestido, o 
sítio, de pensar as mesas dos convidados. Tudo foi importante e tudo foi preparado 
por mim sem intervenção de ninguém porque o quis fazer sozinha e à minha 
maneira. Nem nunca me passou pela cabeça que fosse outra pessoa porque ninguém 
fazia melhor do que eu (risos). Eu tenho destas coisas... (risos). As pessoas estarem 
divertidas. Foi muito importante para mim reunir aquela gente toda. O vestido foi o 
vestido que eu quis. Ainda o tenho, é claro! 

Foi tudo tão bom, tão intenso, tão giro. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. 
De mim e de toda a gente que lá estava. Conseguimos disseminar a nossa felicidade. 
Foi um casamento muito lindo, na sua simplicidade. Não faltou nada e foi muito 
divertido. As pessoas estavam muito bem dispostas e nós estávamos muito, muito 
felizes. Foi um casamento pelo civil. Foi tudo muito importante: a entrada, com um 
amigo nosso a tocar saxofone. Tocou uma música que tinha significado para mim e 
para a Sónia. Nós tínhamos ido à Alemanha no ano anterior. Tinha sido o 
lançamento de um dos CDS da Dulce Pontes e há uma canção que é “O Ferreiro”: 
“Oh Ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela!” (canto). Eles cantaram e 
tocaram esta música para a entrada na quinta, não no civil. No civil, foi só música de 
saxofone. Era uma música pop de amor, de paixão. 

Nós, os dois casais, tínhamos uma relação muito gira e divertiamo-nos muito. Mas 
lembro-me muito bem da noite anterior. O meu casamento começou logo na noite 
anterior a ser muito intenso com a serenata. Comecei a perceber que aquilo tinha 
imensa importância para o meu pai e para a minha mãe. De repente, tive essa 
consciência. Nunca pensei que tivesse tanta. De repente, tinha a minha mãe a querer 
mudar as cortinas, a comprar coisas boas para as pessoas comerem, a querer comprar 
um fato bonito para ele. Para mim, era uma coisa natural. E como me deixaram gerir 
tudo porque confiavam no meu gosto e responsabilidade.... O vestido foi muito 
importante, o penteado. A minha tia estava muito nervosa a fazer-me o penteado. 
Teve que ser uma colega a pentear-me... O bouquet, escolhi, em pormenor, cada flor 
e a forma. O vestido foi aquele que eu vi. Fui em Janeiro à feira dos noivos e passei 
por vários stands e vi uma passerelle com vários vestidos... Vejo um catálogo, olho 
para um vestido e digo: “é este!” Sem sequer saber preços... Fui à loja que é a 
Rebeca, onde fui ajudar a escolher o vestido para o casamento da Ana com o meu tio 
Pedro. Eu fui a madrinha de casamento. E pensei: “Que giro! É a mesma loja da 
Ana! Então, tem mesmo que ser aqui!” Porque eles são felizes e dizem-me tanto. Até 
a loja não podia ser uma loja qualquer. Penhalta? Aí vai toda a gente! Depois tenho 
estas coisas, não quero ir onde toda a gente vai, não quero ser como toda a gente. O 
casamento é meu, quero que seja diferente. Encontrei o vestido. Hoje, obviamente 
penso: “que grande maluca!” Era um vestido muito caro, ainda hoje. O vestido foi 
450 contos, era muito dinheiro. Mas foi pago com o meu trabalho. Juntei dinheiro 
para comprar aquele vestido. Como ainda não tinha grandes despesas. A casa estava 
controlada, não tínhamos carro... Paguei logo. O meu pai fez questão e me pagar os 
50 contos para a sinalização, no dia em que fui experimentar. Foi um vestido que só 
eu gostei. Não foi bem um vestido, eram duas peças: era uma saia e um corpete. Sem 
véu. Foi um desgosto enorme para a minha mãe, uma luta. Ela dizia: “Eu gostava 
tanto...” E eu: “Não, mão já disse que não. Eu não gosto.”, “Mas nós oferecemos”, 
“Não tem a ver com isso...”, “Então, experimenta só para, pelo menos, ter uma 
imagem...” Experimentei vários tipos, várias formas... Não queria e fui até ao fim. O 
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soutien, também teve que ser aquele soutien, vindo de uma loja onde trabalhava a 
minha mãe, escolhido com a ajuda da dona da loja, que eu gostava muito. Também 
me emprestou o carro, tinha um Ford Modeo, preto, grande, que era uma coisa que 
eu não me tinha lembrado. Alguém se lembrou de perguntar onde é que eu ia. Eu 
pensei que ia no carro do meu padrinho que tinha um Ford Fiesta com alguns anos 
(risos). A minha madrinha disse: “Estás maluca? Vou toda bem vestida, de chapéu, 
naquela carripana?” (risos). Lembro-me do ir a caminho e as pessoas estarem muito 
nervosas. Eu estava super calma. Estava tudo sob controlo. Eu é que tive que 
acalmar as pessoas. 

Não houve ensaio, foi tudo natural. Mas eu sabia como é que ia acontecer. O Olavo 
enganou-se duas vezes na musica, estava muito nervoso. Eu ri-me para ele e ele a 
pedir-me desculpa (risos). Estava tudo tão bem. O Nicolau deu uma mensagem aos 
meus pais a agradecer e a dizer que me ia respeitar. Foi muito giro e sentido. E eu 
também. Ofereci-lhe uma máquina de filmar e ele um anel. Isto foi tudo muito 
importante para mim porque eu nuca tive de comprar nada com o meu dinheiro. 
Trabalhava muito para conseguir certas coisas, as viagens. Depois, eu comecei a 
trabalhar na formação, ganhava bem e a Junta de Freguesia também pagava bem 
para uma miúda que não tinha grandes despesas. Os meus pais nunca disseram para 
eu contribuir com nada lá para casa. Nem a minha avó. Eu cantei uma música para 
ele e ele para mim. Umas músicas todas malucas, também está gravado. Tudo muito 
divertido, nada lamechas. A única coisa lamecha foi o discurso dele que falou das 
pessoas que já não estavam presentes. Os pais, a avó e os primos emocionara-se. E 
também agradeci aos meus pais e aos pais do Nicolau. Foi emocionante mas também 
era para ser. Mas foi quebrado com música, com dança. Entrámos nas tendas dos 
outros casamentos a fazer comboio. Os outros casamentos, as pessoas estavam a
ouvir música de fundo e nós a fazermos barulho, todos divertidos. Depois, já havia 
pessoas dos outros casamentos no comboio (risos). Uma grande confusão.  

O dia a seguir também foi muito giro. Uma amiga levou-me lá a casa um álbum com 
as fotografias dos momentos mais importantes. Com fotografias do fim-de-semana 
anterior, que tínhamos ido a Peniche. Tirou muitas fotografias a preto e branco. Uma 
delas está aos pés da minha cama. Colocou fotografias desse fim-de-semana, da 
serenata e do casamento. E todas as fotografias têm notas dela. Foi muito 
importante. Agora, desde que a Lia nasceu, tive que o arrumar, mas este álbum 
estava sempre em cima da mesa da sala. Era o bibelot da mesa da sala. Mas, a Lia 
quer mexer muito e eu tive que o guardar no armário. Fiquei tão contente. Soube tão 
bem, eles terem aparecido lá... 

Depois do casamento, fomos dormir à Pousada de Óbidos. Foi muito giro, um quarto 
muito giro. O carro estava cheio de bidons de água a fazerem uma barulheira a entrar 
na vila de Óbidos. Tudo em silêncio, às 3 da manhã, naquela calçada (risos). O carro 
estava todo sujo, com mousse de chocolate, com mousse de morango. Fizeram-nos 
uma desgraça no carro... Ficamos em Óbidos e depois fomos para o Brasil, durante 
10 dias. Foi muito importante, por vários motivos. Aconteceram coisas muito giras 
na Lua-de-Mel. O sítio era muito giro. Alugámos um carro e vimos coisas muito 
giras, crianças lindas de morrer, descalças e cheias de piolhos... (risos). Correu tudo 
muito bem! 

Senti-me o centro das atenções no dia do casamento. Mas é muito mais do que uma 
princesa. É teres toda a gente a pensar em ti e em querer estar contigo, a partilhar 
contigo aquele momento, que é a ti que te diz mais. È muito bom. Quando fazes 
anos também, alguns aniversários mais significativos. Com o nascimento da 
Mariana, também me senti muito bem. Mas é mais interno, é mais nosso, não 
queremos partilhar com o resto. O casamento é para partilhar e o sentir-me tão bem e 
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de estarmos tão contentes com aquele momento. E foi o primeiro casamento da 
minha geração. Sou a primeira neta mais velha. Eu e a minha Prima. Ela nasceu no 
dia 8, no piso superior e, eu, no dia 9, no piso inferior. Portanto, houve uma altura 
que estavam as três grávidas: a mãe e as duas filhas mais velhas. A minha tia ainda 
casou com o vestido da minha mãe e a minha tia Clara morreu e foi enterrada com 
esse vestido.  

A minha mãe pensou que eu iria nascer branquinha porque ela tinha beijado a irmã 
morta. As grávidas que beijassem os mortos, os bebés nasciam brancos, pálidos. 
Quando foi a surpresa que não: eu era cabeluda e morena (risos). 

Voltaria a casar. Matrimónio, não. Mas voltaria e não mudava nada, seria tal e qual. 
Já muita gente não está presente, houve muita gente a falecer... Isso custa, é pena. 
Foi tudo perfeito, tal e qual eu queria.  

A minha avó, uma vez, oferece-me um conjunto de toalhas para o enxoval, no Natal 
e eu disse-lhe: “Então, não temos toalhas lá em casa, é?” Nunca mais me ofereceu 
nada. Ainda disse que era para o meu enxoval. Nunca mais se falou nisso. 

Nunca me imaginei a viver sozinha, não. Tinha sempre as minhas amigas... Solteira, 
talvez. Mas, muito no início porque mais para o fim imaginava-me a viver com o 
Nicolau. Sozinha, nunca. Ou com as minhas amigas, ou, depois, com o Nicolau. 

Fiz o estágio profissional na Associação. Antes fiz muitos anos de voluntariado, em 
98. Acabo a Licenciatura em 99 e fiz estágio profissional e começo a ler coisas sobre 
violência e sobre crianças e começo a ficar com dúvidas sobre a intervenção do 
Kung Fu com as crianças, no contexto onde estava e começo a entrar em conflito 
interno porque havia comportamentos e atitudes que eu comecei a questionar. As 
coisas começaram a ficar complicadas e eu decidi abandonar aquela escola, 
abandonei aquele mestre. Muito por esta consciência dos direitos das crianças e 
sobre o que é ser agressivo ou não, o que é ser professor, este modelo; a obrigação 
dos adultos em proteger. Aconteceu alguns episódios que me deixaram com dúvidas. 
E, no Kung Fu, a hierarquia é muito forte, não havia qualquer hipótese de mudança. 
Decidi afastar-me com 25 anos. Mas continuei no contexto de outra escola.  

Inscrevi-me numa Pós-graduação que funcionava à noite. O trabalho na Associação 
era muito e eu comecei a deixar de ter tempo e horário para poder continuar a treinar 
com regularidade. Casei-me em 99, em Setembro. Foi na altura daquele massacre 
em Timor, tivemos muita vontade de ir para Timor, foi muito intenso. Depois, 
chegámos à conclusão que de cá também podíamos fazer muitas coisas e trabalhar 
de outra maneira. No dia do nosso casamento, falámos das pessoas que estavam em 
luta em Timor.  

Saí da Junta de Freguesia onde estava como psicóloga e de animadora de Univa e 
fiquei na Associação.  

Só engravidei com 28 anos e a Mariana nasceu fiz 29 anos. Tivemos 4 anos de 
casamento sem filhos. Tive a Mariana só quando quis e não por pressão. Esta 
pressão aconteceu. As pessoas questionavam, até porque a irmã do Nicolau casou no 
mesmo ano que nós e teve logo filhos. Quando ela engravida, toda a gente começou 
a questionar. E depois nasceu a 2ª filha, aí a pressão ainda foi maior. Foi quando 
achei que era altura. O Nicolau já tinha 35 anos. As pessoas diziam: “O Nicolau 
ainda não é pai!?” Era uma pressão, mas nunca liguei, nem eu nem ele. Ele disse-
me: “eu estou preparado, quando tiveres, estás à vontade”.  

Fui eu que fui prolongando porque achei que era importante ter alguma autonomia 
profissional e acabou a pós-graduação. Iniciei o Mestrado e engravido da Lia. Tive a 
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Lia com 31 anos. Tenho duas filhas, continuo casada com o Nicolau, é o pai das 
minhas duas filhas. A Mariana vai fazer 7 anos em Setembro e a Lia tem 3 anos e 
meio. E continuo a trabalhar no mesmo sítio. E continuo a tentar concluir o 
Mestrado Uma coisa que já ando a tentar concluir à 6 anos! (risos) Há sempre outras
coisas que são prioritárias.  

A gravidez da Mariana correu muito bem. Os primeiros dias da Mariana foram 
difíceis, mas ultrapassarmos. E depois achava que não estava preparada para ter 
outro filho porque queria dar tudo à primeira. Mas decidi que não e a segunda foi 
mais fácil. Uma sabia que não queríamos. Eu queria muito ter uma filha e foi logo à 
primeira. A seguir à Mariana, senti que ainda estava incompleta, em termos de 
experiência porque aquilo é tão bom, uma coisa egocêntrica, O mundo à volta de 
uma barriga. Agora, sim, mais um, mas sempre tivemos a ideia de adoptar. 

Esta relação superou as expectativas porque eu tenho conseguido tudo aquilo que 
quis. Nós queríamos ter uma casa maior e foi aquela casa que vimos e que eu gostei. 
Conseguimos. O primeiro carro: estava a ver uma revista de carros, na praia e vi o 
lançamento de um Toyota Yarris e eu disse: “há-de ser este o meu primeiro carro”. 
No dia 8 de Outubro de 99, o ano em que nos casámos, o Nicolau oferece-me um 
Yarris. Combinámos jantar no Colombo. Ele foi buscar o carro sem dizer nada. 
Jantámos e depois viemos para baixo. Estava a espera de ver um Golf verde, que 
tinha sido do pai do Nicolau e vejo um Yarris. O Nicolau começa a ficar muito 
emocionado e eu sem perceber nada. Há momentos, quando as surpresas são bem 
feitas, fico a”apanhar bonés”. Mas rara,mente acontece (risos). Vejo o yarris, 
novinho em folha, cinzento claro e olho para o Nicolau: “É o carro?”, “Sim, queria 
que fosse amanhã, é a tua prenda!” 

Queria ter uma filha, foi planeada. Quando quisemos, foi logo à primeira. Foi na 
altura certa. Quando a Mariana nasceu queríamos um carro maior porque o outro 
carro só tinha duas portas, compramos o primeiro mono volume do mercado. Nós 
temos conseguido tudo. E em termos de saúde, também. Em termos profissionais, 
também. Sempre quis ter filhos, não me imaginava a não ter. Comecei a ficar 
preocupada porque na minha vida tenho objectivos. Quando deixei de tomar a pílula 
e não engravidei no mês seguinte, marquei logo uma consulta para saber o que tinha, 
com 28 anos (risos) e licenciada. 

Principalmente com o aparecimento do Nicolau, as pessoas falavam, mas não 
falavam à minha frente porque sabiam que eu não gostava. Sempre que havia 
aproximação ao assunto, eu cortava. A minha família mais próxima percebia e não 
queria pressionar. Pessoas mais afastadas, soube depois de estar grávida: “Ah! Até já 
tinha comentado que se calhar tinhas algum problema...” Mas foi só depois. 

Não esperava alcançar tanta coisa. Superou as minhas expectativas. E sempre achei 
que era muito o dia-a-dia. Tenho objectivos a longo prazo, se não os tivesse não 
tinha conseguido tudo o que consegui. Até porque foi muito um esforço pessoal. Fui 
a primeira pessoa a fazer uma licenciatura na minha família alargada. Eu já era 
psicóloga quando as minhas primas começaram o ensino superior, muito pelo 
esforço delas. A relação profissional tinha, para mim, muita importância. Conseguir 
ser autónoma, ter algum nível de independência diferente daquelas que as pessoas ao 
meu lado iam conseguido. Eu desejava mais do que trabalhar numa fábrica, como a 
minha mãe, ou de ser cabeleireira, como a minha tia, ou de ser ama como a minha 
outra tia... 

Espero que continue a ser tal e qual tem sido. Espero que eu e o Nicolau possamos 
partilhar a educação das nossas netas. Imagino-me a envelhecer com o Nicolau. 
Acho que esta relação se continuar como tem sido, é possível que seja para toda a 
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vida. Mas, não coloco de parte a ideia de que ela não seja para toda a vida. , se 
calhar, não casámos pela igreja por isso, aquela ideia de todo o sempre não nos faz 
tanto sentido. 

Desejo continuar a ser feliz! É um pouco diferente. Esta relação mantém-se feliz e 
tem me proporcionado coisas muito boas. Se continuar assim, claro que quero. Mas, 
acima de tudo é a felicidade dos 4. Acima de tudo, é isso e é isso que nos prende, é 
esse equilíbrio. Este preenchimento que vamos tendo, de coisas muito boas que 
vamos vivendo. Há coisas más, é claro, mas as coisas boas vão superando as más e 
colocando-as “nas gavetas”. 

É diferente em diferentes pessoas, em diferentes relações. O amor por uma mãe, por 
um pai é diferente do amor pelo companheiro. E é tudo diferente do amor por um 
filho. Falamos sempre de amor, mas acho que se baseia muito da relação entre as 
pessoas, entre dois seres que se completam mutuamente. E de uma forma feliz. Isto é 
essencial. Pode causar sofrimento, mas é um preenchimento que te traz força, 
energia. Preenche-te, sentes-te bem. Podes estar infeliz: uma mãe de um filho com 
uma deficiência. Ficas triste mas continuas a amá-lo incondicionalmente.  

Em relação às minhas filhas, são amores incondicionais. E aqui é uma coisa que 
aprendi na associação. Foi na relação das mulheres com as crianças. Não sei se foi 
por ter perdido uma pessoa de referência cedo e de ter sobrevivido a isso muito 
sozinha... É difícil passar por isso. Tive no hospital com velhinhas a morrer ao meu 
lado, com 12 anos e isto implica crescer. Estava sozinha, agora é diferente, os pais já 
podem ficar. Pelos meus pais, sinto esse amor incondicional, mas não é comum. A 
minha irmã tem reacções que eu seria incapaz de ter. E isso deve-se ao facto de eu 
gostar muito dos meus pais. Se calhar, ela também tem um amor incondicional. Mas 
acredito que muita gente não ame incondicionalmente os pais porque se deixa de 
falar... Quando se fica demasiado magoada, que não permite retomar a relação, não é 
um amor incondicional. Ou então é outra forma de amor. Tudo o que os meus pais 
fazem, tem perdão.  

Em relação ao Nicolau, é um pouco diferente. Há muito mais exigências. E mesmo 
com as minhas filhas, há mais exigência do que com os meus pais. Para os meus 
pais, não há propriamente exigência nenhuma. Com as minhas filhas, sim porque 
acho que faz parte da minha função. Com o Nicolau, também. Só exijo porque gosto. 
Quero que as coisas corram bem. Exijo muita disponibilidade, tempo para a família. 
E disponibilidade mental. E, às vezes, não é possível e isso não passo por cima. Fico 
a remoer, fico zangada e muitas vezes ele não percebe porquê porque eu não 
verbalizo. Faz parte de mim. Às vezes, só verbalizo muito tempo depois quando as 
coisas já estão mais ou menos. Ele é muita persistente e tolerante, ele é que puxa e 
tenta perceber e arranja uma solução. Sou mais parecida com a minha mãe. Exijo 
reconhecimento da dedicação daquilo que eu faço. Sou um pouco egoísta porque às 
vezes não reconheço o que ele faz porque me ponho sempre em primeiro. Isto tem a 
ver com a costela de vítima da mulher. Há alturas que preciso do ser vítima. Vem da 
minha mãe. É algo educacional porque as mulheres foram sempre vítimas 
efectivamente. 

O respeito é fundamental, mesmo de uma forma de conceito. Inclui amor próprio e 
amor pelo outro, pela individualidade, a pessoa, como ela é. Tentar que ela 
mantenha a sua personalidade. É respeito a vários níveis. Por ser mãe, profissional 
responsabilidades aqui e ali. A cumplicidade, principalmente com o nascimento dos 
filhos. È muito necessária. Basta um olhar para se perceber o que se vai dizer à 
criança. Também passa muito pelo respeito, mesmo não gostando da resposta e da 
decisão, é encaixarmos e guardamos para falar no tempo certo. Temos que respeitar 
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a decisão. 

À primeira vista é algo que não me encaixa muito bem haver relações 
extraconjugais. Não achava muita graça o Nicolau chegar e dizer que dormiu com 
alguém ou que estava apaixonado por alguém: “Então, vai fazer a tua vida com essa 
pessoa”. Algumas situações que vejo de algumas relações que isso acontece e que 
depois as pessoas arrependem-se e querem voltar. Não tem muito a ver comigo. Não 
sei se, tendo uma relação com outro homem, conseguia voltar a ter a relação com o 
Nicolau, a que tenho até hoje. Vejo até pelas relações de amizade, quando há algum 
problema, as relações nunca voltam a ser o que eram. Eu sou assim, não me esqueço. 
Sou orgulhosa. Acho que o Nicolau é mais tolerante do que eu. Vejo com mais 
facilidade ele passar por cima e retomar do que eu. É um valor que existe, a 
sinceridade acima de tudo e não haver mais ninguém entre nós por quem tenhamos 
uma paixão. Não sei se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca tive 
essa experiência e demorou algum tempo a estar apaixonada, não sei se é possível. 
Acredito que haja pessoas que tenham vários parceiros e que digam que amam todos 
da mesma maneira, acredito que é possível o poliamor. Porque o amor dilui-se por 
várias pessoas porque senão não conseguíamos amar da mesma maneira todos os 
filhos. 

O amor não é tudo. Pode ser tudo se for uma amor que tenha aquela questão toda. Se 
tivermos um amor como o que tenho pelos meus pais, podes não ser sempre feliz. O 
amor implica também alguma frieza e algumas regras: “Assim, não dá. Gosto 
imenso de ti, mas assim não dá”. As coisas mais pragmáticas, do dia-a-dia, o 
respeito. Também não existe amor sem respeito. 

Tenho que me esforçar para mudar algumas coisas. Como eu tenho esta minha 
maneira de ser, acho que faço muito mais do que o Nicolau. É uma coisa importante 
para que a relação funcione. É importante mas não é separado do resto. 
Normalmente, as coisas mais domésticas vêm associadas, porque eu me sinto vítima, 
a uma indisponibilidade por parte dele. Faço sempre essa ligação. Não é sempre 
correcto. Continuo sempre a reclamar de uma ou outra coisa, mas cada vez menos. 
Sempre reclamei, desde o início da relação. 

A relação foi ficando mais forte. O nascimento das filhas, os problemas com as 
filhas fortaleceram a relação. As festas, os sucessos, o orgulho pelas filhas... 

As minhas filhas gostam de “princesas”. Pedem coisas. A Mariana, quando era mais 
pequenina, agora menos. E a Lia está mesmo agora na fase das princesas. Falam 
muito. A fase entre os 2-4 anos foi a fase das princesas para a Mariana. Agora é a 
Lia. Elas acham que são princesas. 

Sempre li histórias. Agora lê a Mariana. Estamos a ler histórias mais compridas. Li 
todas as histórias de princesas da Walt Disney: Cinderela, a Bela Adormecida, a 
Branca de Neve... Também o Rei da Selva, os Três Porquinhos, o Capuchinho 
Vermelho. E também filmes. A Mariana, não me lembro de ter uma história 
preferida, mas a Lia é a do Capuchinho Vermelho. Conta a história como ninguém 
(risos). São histórias importantes para elas perceberem que são meninas importantes 
e que é possível o amor e as coisas correrem bem. Nós temos que acreditar,. Mas 
também são muito facilitistas. A minha vida, até agora, não tem sido fácil porque 
tudo o que tenho conseguido tem sido com luta, em várias pequenas coisas. Mas 
acaba por correr bem. Vão acontecendo, vou construindo. Não me centro só nas 
histórias das princesas. Tenho muitas outras coisas. Mas, é muito difícil  explicar, à 
Mariana, por que, na televisão, no telejornal, aparecem crianças mortas no chão... 

Chamo-as, às vezes, de “princesas”. Significa que estou bem disposta, que se estão a 
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portar bem (risos). O princesa é isso: elas terem a ideia que são lindas, maravilhosas, 
as melhores do mundo. É a palavra que, até pelas histórias, que tem mais 
significado. A princesa consegue alcançar tudo. É sempre bonita. Não há princesas 
feias. Incuti muito na Mariana princesas mais guerreiras, como a Molan, por causa 
do Kung Fu. Mas não é uma história que a cative muito. As lutas, não. É mais a Ana 
Montana e gosta do Panda Kung Fu. Identificava-se mais com o Panda. 

A Mariana, quando era mais pequena, foi a Branca de Neve, muito pelos 7 anões. E 
depois foi a Pequena Sereia, ainda hoje gosta muito. A Branca de Neve era numa 
fase mais infantil. A Lia gosta muito da Branca de Neve, da Hello Kitty. Se vier 
vestida de princesa, seria o ideal (risos). 

Espero que a Mariana não sofra muito, é muito sensível, pouco faladora. Sou muito 
neutra. Que sejam muito felizes, seja com quem for. Um homem, ou uma mulher, 
mas que seja feliz, que a preencha. Gostava, por uma questão de equilíbrio, que 
ambas encontrassem alguém com quem fossem felizes e que não ficassem sozinhas, 
por achar que as pessoas mais sozinhas ficam facilmente mais tristes e têm menos 
possibilidades de partilhar a felicidades com os outros. Ainda há 2 anos, a Mariana 
me perguntou o que é o casamento, por que é que uma mulher casa com um homem. 
Eu disse-lhe que homens também podem casar com homens e mulheres com 
mulheres porque gostam um do outro. E ela disse: “Mas tu casaste com o Nicolau e 
não com a Nicolaua!” Eu respondi: “Por acaso casei com o Nicolau....” “Mas onde é 
que isso acontece? Acontece cá?” “Sim, acontece cá” “Há mulheres que gostam de 
outras mulheres: gostam muito uma da outra, são muito amigas...” “Claro que há”. 
Naquela altura pensou no assunto. Aquilo fez-lhe sentido. A diferença entre o mal e 
o bem é que eu tento transmitir. Os amigos que tratam mal não são amigos. Quem é 
amigo, gosta, cuida, quer bem. Por isso se há uma amiga que dá pontapés, magoa. 
Será que vale a pena brincar com ela? Se calhar não é amiga... 

Estas reflexões, eu vou tendo em momentos mais críticos, mas decisivos, muito no 
final do ano lectivo. Há pessoas que são noutros momentos. Para mim é mais antes 
das férias grandes. E como isso acabou há pouco tempo... 
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Anexo nº 9 f 

 

- Informações Gerais 

Data(s) de realização: 25/Maio/2010 e 26/Julho/2010 

Duração: 3h 40 

Local: Lisboa 

Aspectos relevantes de participação: A participante revelou uma grande espontaneidade e 
abertura em abordar assuntos relacionados com a intimidade. 

Constrangimentos (interrupções, condições espaciais, entre outros): Os dois momentos da 
entrevista foram realizados em locais públicos, mas familiares da participante e calmos, não 
afectando a privacidade e permitindo ajustar a sua implementação à sua disponibilidade. 

 

 

- Caracterização Socioprofissional 

 

Idade: 43                                         Estado Civil: União de facto 

Nacionalidade:  Portuguesa            Naturalidade: Lisboa 

Habilitações académicas: 11º ano  

Profissão: Produtora de Espectáculos/Eventos Culturais 

Nº de filhos/as: 1                             Idades:  10 anos 

Habilitações académicas do companheiro/cônjuge: 11º ano 

Profissão do companheiro/cônjuge: Sonoplasta/ Músico 
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História de Vida Codificação 

 

Nasci em Lisboa, mas sempre vivi em Parede, ou seja, na linha, numa vila. Só aos 23 
anos é que vim morar para Lisboa. Sempre vivi numa vila onde toda a gente se 
conhecia, onde toda a gente conhecia os meus pais, que também viviam lá desde 
miúdos. E, por um lado, era e é uma vila de que gosto muito, por outro lado, senti 
necessidade de sair. Por um lado, por questões de trabalho e por outro lado, sendo uma 
vila um pouco pequena e toda a gente se conhecendo, havia coisas que me 
desagradavam, nomeadamente a intrusão (risos) na vida pessoal por parte de pessoas, 
que não têm mais nada do que fazer.  

E que mais? Eu estudei no colégio alemão, ou seja, a nossa vida era em Parede, mas a 
vida escolar era em Lisboa, apesar de ser o caminho de carro para a escola e voltávamos 
de carro para Parede e, portanto, só mesmo a escola é que era fisicamente em Lisboa. E 
a maior parte dos alunos nem sequer era de Lisboa, a grande maioria era da linha. Havia 
muitas pessoas espalhadas: de Algés, de Cascais e de Sintra. Portanto, na escola, nem 
sentia que houvesse assim um grande reflexo de Lisboa. Havia muitos alemães, havia 
uma grande mistura de pessoas.  

Só mais tarde é que fui para a escola em Parede, para o liceu, quando saí da escola 
alemã. Tinha 13 anos, mais ou menos. Aí sim, passei a fazer escola e a ter vida social 
em Parede, até aos 16 anos, que foi quando passei a estar numa escola em Lisboa. 
Continuei a manter alguma vida social em Parede e familiar, principalmente. Os avós 
todos moram em Parede, os irmãos e, portanto, a família mais próxima está toda ali.  

Que mais? Saí da escola alemã por vontade própria, por não querer estar num colégio. 
Quando vim para o liceu para Lisboa, fui para a António Arroio, ou seja, já fui um 
bocado para o lado das artes (risos). Fui para uma área que não tem nada a ver com o 
que faço agora; fui para cerâmica e ourivesaria. Acho que estava um bocado perdida, na 
altura. Não sabia muito bem o que é que queria, sabia que não queria determinadas 
coisas, mas não tinha a certeza do que é que queria. Mas, como sempre gostei de fazer 
trabalhos manuais e bijutaria, achei que a António Arroio era um bom sítio para 
perceber se havia ali um caminho a seguir, se surgia ali uma coisa mais apaixonante.  

Depois, apareceu a escola de Circo, que eu nem acabei o 12º. Foi uma opção, saltei para 
a escola de circo. Fisicamente, era impossível conseguir conciliar: estudar à noite e a 
carga física que tínhamos de aulas na escola de Circo. E aí comecei na área dos 
espectáculos. Agora, a Escola é o Chapitô, mas, na altura, ainda não era Chapitô. Na 
altura, tirei um curso da CEE, em que nós éramos pagos para lá andar, em vez de 
pagarmos. Foi um curso de 2 anos e meio, que não tem equivalência absolutamente 
nenhuma, em termos de ensino oficial. Mas, foi por aí que comecei a minha vida 
profissional. Por um lado, enquanto artista e, por outro, como produtora. Aí começou a 
minha vida profissional, de facto. Descobri que gostava imenso do que estava a fazer e 
é onde estou hoje. Agora, só ligada à produção. Desde que tive a Francisca, deixei de 
fazer espectáculo, por opção. Sentia que, ora fazia uma coisa, ora fazia outra e o circo, 
assim como garantia profissional tem um tempo de vida relativamente curto, 
começamos a ficar com muitas mazelas (risos). E então, como gosto muito de 
produção, acabei, por opção, sentir que fazia melhor só uma coisa, do que estar a tentar 
fazer duas mais ou menos.  
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Basicamente, foi sempre produção de espectáculos, também fiz produção de alguns 
eventos, mas não é uma área que me atraia especialmente. Por exemplo, o trabalho que 
estou a fazer agora, acaba ser de eventos, mas é uma coisa mais variada. Não são 
eventos comerciais, que não é uma área que eu goste assim tanto. Prefiro fazer uma 
produção mais cultural, acompanhar um projecto do princípio ao fim e que tenha uma 
duração um pouco mais longa. O teatro foi muito apaixonante, por isso. Foi e é. Agora 
estou a fazer um intervalo, porque, às vezes, são processos de quase um ano. Conheces 
a equipa toda, é um processo de criação colectivo. A produção acaba também por ter 
um papel nisso tudo. É um trabalho muito intenso porque é um processo com princípio, 
meio e fim e vê-se o resultado final e depois o feedback do público.  

Trabalhei com os “Primeiros Sintomas”, trabalhei muito com a Cristina Carvalhal; 
trabalhei com as “Produções Prósperos”, aí foi mais Shakespeare, foi uma zona que não 
conhecia, mas também não me atraiu demasiado. Mas gostei imenso do trabalho da 
Cristina Carvalhal, com os “Primeiros Sintomas”. São coisas, por um lado, mais 
experimentais e com uma reflexão mais séria sobre a sociedade, sobre os textos que se 
estão a trabalhar. E isso interessa-me mais do que fazer teatro comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da minha infância, lembro-me muito de brincar na rua, sem problemas por parte da 
minha mãe em nos deixar brincar na rua. Digo: “a minha mãe” porque o meu pai estava 
a trabalhar, não estava em casa, digamos que era ela que geria isso. E acho que me 
lembro disso porque, hoje em dia, isso já não é tão simples e tenho algumas saudades 
disso. Tenho pena que a Francisca não desfrute disso, como eu desfrutei, que é 
podermos ir para a estrada andar de skate, de bicicleta, correr, jogar à bola… Passava 
um carro, de tempos em tempos e andávamos rotos e sujos, depois, chegávamos ao fim 
do dia, tomávamos banho e “estava a andar”. Íamos fazer piqueniques ali perto porque 
era quase campo tudo ali à volta. Disso lembro-me muito bem. 

O que eu gostava mais e continuo a gostar era de legos. Adoro! (risos). Eu e o meu 
irmão juntávamos os legos para ficarmos com muitos. Houve fases. Lembro-me muito 
de jogar monopólio, jogos de tabuleiro. Mas, o lego é aquilo que me lembro de 
acompanhar assim muitas fases, de fazer coisas diferentes com legos. Mas, de 
acompanhar assim durante muito tempo. E depois, na rua, era andar de bicicleta, andar 
de skate, jogar à macaca e aqueles jogos todos, o jogo do elástico, essas coisas todas! 
(risos) Brincar com terra… Essas eram as brincadeiras que nós gostávamos mais e digo 
“nós” porque somos 4 irmãos. A mais pequena nem tanto, mas eu e o meu irmão, sim. 
E, depois, com o grupo de amigos lá da rua, que eram quase todos rapazes. Havia 
poucas raparigas, era eu e mais uma. As brincadeiras também eram muito de “maria 
rapaz”. Era mais na onda o skate, das bicicletas, andar de patins - adorava andar de 
patins na garagem da minha mãe (risos) porque na estrada não dava, era muito 
irregular. Essas eram assim as brincadeiras que eu me lembro de gostar mais. Ninguém 
me chamava “maria-rapaz”. Era em termos de brincadeiras. Eu, de aspecto, era 
feminina. Mas atraía-me mais as brincadeiras de rapaz - as construções e o Lego - esse 
género de brincadeiras. 

Lembro-me de ler montes de livros (risos). “As gémeas”, da Erid Playton; “As 
Aventuras do João Sem Medo”. Li mais nova do que a Francisca. Outro dia tentei que 
ela lesse, aquilo tem um vocabulário um bocado puxado… Depois lembro-me de ir à 
prateleira da minha mãe e buscar coisas. Lembro-me de ler Jorge Amado, com 10 anos. 
Gostei do: “Os capitães de Areia”. Não me lembro muito da história, mas lembro-me de 
ter gostado imenso de ler, na altura. Devia ter 9 ou 10 anos.  

Eu, basicamente, lia tudo o que me aparecia à frente. Lia as coisas que me davam mas, 
depois ia às prateleiras da minha mãe buscar o que fosse. Depois, interessava-me ou 
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não. Se não me interessava, voltava a pôr na prateleira, tentava mais tarde. Então, 
lembro-me de ter lido uma colecção “As Mulherzinhas” e a Condessa de Ségur. Eram 
da minha mãe. De “As Gémeas”, lembro-me perfeitamente que era o colégio de Santa 
Clara e das suas aventuras num colégio interno. Marcou-me o facto de estarem num 
colégio interno e aquele grupinho que, de alguma forma, era uma família. As miúdas 
não estavam junto da família, mas tinham muitas amigas, com quem partilhavam o 
quarto e as brincadeiras e as partidas. E a cumplicidade entre elas, assim como algumas 
rivalidades, às vezes. Lembro-me de ler e gostar imenso. Sentia um pouco assim: 
“coitadas, não estão em casa, mas conseguem divertir-se à mesma e ter um círculo de 
amigas que as apoiam”. 

Lembro-me de ler ”As Mulherzinhas”, mas não me lembro do que é que era. Das 
“Aventuras do João sem medo”, tenho uma ideia vaga, nunca mais peguei no livro, 
sempre achei super divertido. E também do “Feiticeiro de OZ”, lembro-me 
perfeitamente de ler antes de ver o filme. Há tanta coisa: “O Meu Pé Laranja Lima”, 
também me lembro de ler e depois de ver o filme e achava aquilo tristíssimo (risos). 
Pensava: “como é que se escreve uma história tão triste?” (risos) Lembro-me de pensar 
isto! Lembro-me de ter ficado com lágrimas nos olhos (lágrimas nos olhos). 

Na sequência das “Mulherzinhas”, li aqueles romances de amor. Não me lembro das 
histórias. Eram romances da mesma colecção. Gostei na altura, mas achei, ao mesmo 
tempo, um pouco lamechas (risos). 

Vi a “Sisi”, que era com o Robin Shaider. Era muito novinha, em que esta era mesmo 
uma princesa, austríaca ou suíça. Lembro-me de ver aquilo e de achar um bocado chato. 
Não identifico a personagem como chata, mas os filmes. De resto não me lembro de 
mais… Vi a “Branca de Neve”, a “Cinderela”. Conhecia essas histórias todas, as da 
Disney. Ou porque passaram na televisão, talvez um ou outro tenha ido ver ao cinema, 
não me recordo. A ideia que tenho dessas figuras das princesas foi que nunca achei 
muita graça, nunca me identifiquei muito com elas, nem nunca me lembro que queria 
ser como elas. Nunca lhes liguei muito. 

Vi algumas novelas. As primeiras telenovelas que eu vi foram com aquele entusiasmo 
do início. Depois, desliguei, deixei de ver. Lembro-me da “Gabriela, Cravo e Canela”, 
lembro-me pela novidade. 

Mascarei-me de Índia, de Espantalho (risos). De princesa, não me lembro de me ter 
mascarado. Acho que nunca tive essa coisa de ligar muito. A princesa faz-me lembrar 
meninas mimadas (risos), cor-de-rosa, brilhantes (risos). Acho que acima de tudo me 
faz lembrar meninas mimadas. As razões podem ser muitas, mas o meu irmão mais 
próximo era rapaz, eu gostava imenso de brincar aos carrinhos com ele, ao “lego”... 
Também nunca fui muito de brincar com bonecas. Lembro-me de ter bonecas e de 
brincar, às vezes. Mas, as maiores recordações que tenho são mesmo as de aventuras.  

Lembro-me de fazer colecções de cromos, do Vickie. Depois, fiz uma de moedas com o 
meu irmão; de bandeiras. Fizemos o “Espaço 1999”, também. Depois, partilhava muito 
essas coisas com o meu irmão. Tínhamos muito essa coisa de, se partilhássemos, 
acabávamos a colecção mais depressa ou temos mais para brincar, então, partilhávamos 
assim essas coisas. 

Queria ser bailarina e foi-me cortado muito cedo. Ia muito à Gulbenkian com a minha 
mãe e, na altura, nem achava muita graça à dança clássica, mas gostava de dança 
contemporânea ou moderna. Lembro-me de que gostava, na altura, de entrar para a 
Gulbenkian e para a dança. O meu pai disse-me um “não redondo”, nem pensar! E isso 
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foi uma coisa que durante muito tempo me marcou. O meu pai sempre teve aquele 
preconceito de que as pessoas do espectáculo são prostitutas, drogadas, gente que não 
sabe fazer mais nada. Por isso, para ele, pensar que tinha filhos artistas era um pouco... 
E também o facto de eu ser uma mulher, também influenciava. Ele dizia, muitas vezes, 
que as bailarinas eram prostitutas. Tinha uma carga duplamente negativa o facto de eu 
ser mulher. 

Sobretudo a minha avó paterna dava-me alguns conselhos de como me devia comportar. 
A minha mãe nunca interferiu nesse aspecto, em termos da educação. Eram, sobretudo, 
aquelas regras de etiqueta, algumas muito básicas: “enquanto se come, não se canta”; 
“os cotovelos não se colocam em cima da mesa”; “o garfo é assim e a faca é assim”; “as 
meninas não se comportam assim”; “as meninas não vestem calças, usam saias”, “as 
meninas não dizem palavrões”. Isto, muito mais a minha avó paterna e alguns conselhos 
também da minha avó materna.  

Em relação aos rapazes, aos namorados, em relação à minha avó paterna, não chegou a 
acontecer porque ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Foi mesmo naquela fase de 
transição e não apanhou a fase da minha adolescência. A minha outra avó, às vezes, 
mandava “bocas para o ar”, dizia que era feio dar beijinhos em público. Mas nunca 
muito directamente. 

Mas, sinto que o meu pai e a minha avó, sobretudo paterna tentaram formatar-me para 
um determinado modo de ser, mas sem grande sucesso (risos). Eram conselhos 
direccionados para uma certa discrição feminina, tinha a ver com isso. Mas influencia 
sempre, nem que seja por oposição, ou seja, o facto de ouvir determinadas coisas e 
perceber se elas encaixavam ou na minha personalidade, me fizeram, de alguma forma, 
enquanto pessoa, me formaram. 

Eu sou a mais velha dos 4 e tenho uma mãe que é bastante liberal, no sentido de confiar 
em nós e sempre nos educou de uma forma: “não vale a pena mentirem, mais vale 
contarem a verdade.” E que sempre nos deu espaço para sermos nós, para nos 
movimentarmos e estarmos com os amigos. O meu pai era um bocado o oposto. Eles 
divorciaram-se, eu tinha 9 anos. Aquilo que me lembro mais e, na fase de entrar na 
juventude, de ser bastante rebelde em relação ao meu pai. Porque tinha esse 
contraponto, em relação à minha mãe, ou seja, fazia-me alguma confusão porque é que 
havia determinadas coisas que ele não queria que nós fizéssemos, nomeadamente eu. 
Acho que essa fase da juventude me marcou por isso, pelas desavenças com o meu pai. 
Acho que essencialmente por ser rapariga (silêncio)… 

Proibia-me de sair. No fim, acaba por sair porque vivia com a minha mãe, mas quantas 
vezes isso sobrava depois para a minha mãe com discussões. Hoje, como mãe, e 
olhando para trás, consigo entender os receios que ele podia ter. Acho que a forma 
como ele lidou com isso, a meu ver, não terá sido a melhor. E espero conseguir fazer 
diferente com a Francisca. 

Em relação a rapazes, ele não chegava a falar, mas estava implícito, eu sentia… Havia o 
medo do envolvimento sexual, das gravidezes precoces, das drogas; foi uma altura em 
que começou a aparecer muito. Mas, nunca foi muito explícito, nunca se sentou comigo 
a explicar: “olha, não quero isto por causa daquilo…”. Era “não” e “não”. Era a 
autoridade pura. Já com a minha mãe, não. Ela estabelecia regras de saída, de chegada, 
para saber com quem estávamos, mas por uma questão de preocupação. Havia uma 
relação de confiança. Nós dizíamos onde estávamos e com quem e ela não ia lá ver se 
era verdade ou mentira. 
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Em relação à virgindade, sentia o peso por parte do exterior. Eu não sentia esse peso 
correspondente ao peso que vinha do exterior, tanto que avancei. Mas sentia. A minha 
família era muito católica. Já tinha deixado de ir à missa por iniciativa própria, mas era 
um tema que andava ali à volta. E era completamente secreto. Nunca o partilhei com a 
minha com a minha mãe, por exemplo. Com as minhas irmãs e com algumas amigas, 
sim. Foi com 16 anos. Foi importante, apesar de não ter correspondido às expectativas, 
mas acho que é normal. Mas foi importante. Aconteceu naturalmente. Houve uma certa 
influência por parte de algumas amigas, que tinham perdido a virgindade na mesma 
altura, era “um barco que te leva”. Mas ao mesmo tempo foi muito natural, sem grandes 
planeamentos: “Vai ser agora, com aquele”, não. 

Mas tudo isto influenciou a minha maneira de ser. Tudo isso me influencia de alguma 
forma. Pode influenciar mais pela negativa ou mais pela positiva e eu acho que 
influenciou mais pela positiva, felizmente. Talvez tenha uma personalidade um bocado 
forte. Sempre marquei a minha posição naquilo em que acreditava e nunca aceitei que 
me dessem um “não” ou um “sim” sem uma explicação. E a minha mãe explicava. 
Como tinha esse balanço… A minha mãe, se me dizia que “não”, explicava-me porquê, 
eu podia aceitar ou não. Mas tinha ali uma explicação. A dada altura tinha mesmo que 
aceitar, mesmo que ficasse chateada. 

O meu pai limitava-se a dizer “não” e muito raramente explicava. Se eu entrasse em 
argumentação com ele, ele não sustentava a argumentação até ao fim e acabava com a 
conversa e isso era uma coisa que, a mim, me irritava profundamente. Ainda hoje me 
irrita, mas pronto. Naquela fase em que estás a acordar para o mundo, a querer 
experimentar coisas novas, como é óbvio, a descobrir amigos novos, namorados, tudo o 
que faz parte da juventude e, de repente, ter ali uma pessoa sempre a dizer “não, não, 
não” (bate com a mão na mesa) e sem explicar os porquês. Isso foi uma coisa que 
provocou muitas tensões. Eu lembro-me perfeitamente disso, lembro-me perfeitamente 
dessas discussões, inclusive de não querer ir para casa do meu pai, não querer vê-lo. 
Tive fases com ele assim. 

Como eu fui a primeira, fui a primeira a ter este tipo de problema. Nem me lembro de 
haver este tipo de problema com o meu irmão, mas até pela natureza dele. Ele não era 
nada de festas, nem de namoradas. Mas, se calhar, se fosse não havia grande 
interferência. A outra irmã que veio a seguir a mim, já tinha o caminho um bocadinho 
aberto, por um lado. Por outro lado, mentia muito para fazer as coisas, coisa que eu não 
fazia. Ela acabou por não levar com esse “filme”. A minha irmã mais nova, nem por 
uma coisa, nem por outra; tinha o caminho completamente aberto. Mas eu, sendo a mais 
velha, levei com isso de uma forma mais forte. Mas não deixei de fazer as coisas e a 
minha mãe ia inclusive comigo, se fosse preciso. Quantas vezes, ela ia comigo... 

O facto de conversar com a minha mãe e sendo a pessoa que é, ainda mais em 
contrapondo com o meu pai, obviamente que também me influenciou muito. Foi 
importante para mim ter um modelo de feminino que rompeu com as convenções, mais 
liberal.  

E tinha o contraponto também das minhas avós. A minha avó paterna não conviveu com 
a minha juventude, mas, como eu passava muito tempo com ela, ela criticava imenso a 
minha mãe. Uma coisa que me deixava louca... Havia coisas que me faziam imensa 
confusão. A minha mãe saía muito com um amigo que era alemão e que, por acaso ele 
era gay. A minha avó dizia: “como é que é possível, o teu pai deixar a mulher ir sair 
sozinha com aquele homem?!” Tinha este tipo de conversa com a minha tia, à minha 
frente. Eu lembro-me de pensar, mais ou menos com 10 anos: “mas, qual é o 
problema?” Ouvir isto tudo e depois haver uma inversão: o meu pai, de repente, teve 
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uma amante e nós sabíamos. Ele começou a ir viver com ela e separar-se da minha mãe 
e, ao mesmo tempo, a minha avó apoiava tudo. Há uma série de contradições que me 
deixavam louca. As exigências que são feitas ao masculino não são as mesmas que são 
feitas ao feminino. E acho que isso tudo e com o modelo da minha mãe, que é muito 
forte, muito cedo me colocaram uma série de questões e me fizeram formar de uma 
determinada forma. 

A minha avó fez-me um enxoval. Eu achava uma pirosice (risos). Estava num baú cor-
de-laranja, que a minha avó forrou por dentro com uma chita e ela ia pondo coisas lá 
para dentro: coisas que ia fazendo, coisas que ia comprando. Levei para minha casa e, 
ainda hoje, uso coisas do enxoval. Era só ela que, única e exclusivamente, participava. 
Fez também para a minha irmã. Não penso fazer um enxoval para a Francisca (risos). 
Mas a minha avó dizia: “deixa, um dia ainda te vai dar jeito”. Também pôs coisas dela, 
quando casou. Tenho coisas lindíssimas, de linho, de croché, coisas feitas por ela, pela 
bisavó, trisavó. É uma coisa histórica. 

Na adolescência, gostava muito da Nina Hagen e da Lena Lovich. São cantoras que 
tinham uma certa irreverência, não só na forma de cantar, como na forma de vestir e de 
estar. Marcaram-me bastante. Ainda hoje as oiço. Era mais a personalidade, mas que se 
reflectia nelas pela aparência. Ainda mais, estando numa época do Punk, em que era 
muito forte esse destaque pela aparência. Mas, era sobretudo pela música em si. Elas 
rasgavam um pouco com os conceitos musicais, iam um pouco mais além. Ainda hoje, 
estão um pouco à frente. 
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Estava na escola, na 3ª ou 4ª classe e tinha… Namorado? Aquela coisa de miúdos. 
Então, a minha empregada ia buscar-me a Algés, à camioneta da escola e, quando 
chegávamos a Parede, coincidia com a hora de uma empregada, amiga dela, de outra 
casa, ir buscar um miúdo. Havia sempre um cruzamento, mas nós quase que não 
falávamos um com o outro. Depois começámos a mandar bilhetinhos um ao outro. Mal 
sabíamos escrever. Eu lembro-me perfeitamente de receber o primeiro bilhetinho com 
um grande coração e de ficar toda contente (risos). Eu digo sempre que foi o primeiro 
namorado. Devia ter 8 ou 9 anos. Mas nunca foi assim um namorado, foi assim uma 
coisa… (risos Foi só bilhetinhos. Eu achava que ele era muito fofinho, tinha uma cara 
muito querida, era muito simpático. A lembrança que tenho dele é essa. E depois 
lembro-me dos meus outros namorados, desde o primeiro namorado “a sério” (risos).  

O meu namorado a sério foi quando tinha 13 anos. Tive que engolir o que tinha pensado 
quando o conheci, que foi: “eu não era capaz de namorar com aquele gajo!”. Porque ele 
conhecia uma amiga minha de infância e estávamos em casa dela, à tarde a ouvir 
música. Chega ele, com outro amigo e, como viram lá meninas novas, começaram-se a 
armar-se em engraçadinhos. Eu achei: “que parvinhos, mesmo” (risos). Aquela coisa 
“que parvinhos” e embirrei especialmente com ele. Lembro-me de ter embirrado com 
ele e pensar “não namorava mesmo com ele”. 

Ele começou a fazer parte do grupo de amigos que saía todos os dias, para ir ao café, ao 
jardim e fomo-nos conhecendo melhor. Até que um dia aconteceu. Começámos a 
namorar. Foi numa festa, uma coisa de beijinhos... Pediu-me em namoro e andámos 
durante algum tempo. Não sei muito bem quanto tempo... É engraçado: ficam os 
momentos mas não os períodos de tempo. Não sei muito bem, mas 3, 4 ou 5 meses, não 
sei. Foi na garagem da minha mãe (risos). Sentados lá num cantinho muito escuro, à 
“bela moda” das festas de garagem. Eu sei que estava lá sentada com uma amiga a 
conversar e, de repente, ele chegou e disse-lhe qualquer coisa ao ouvido, para ter espaço 
para ficar sozinho comigo. E pronto, foi uma coisa muito simples: “queres namorar 
comigo?” (risos) e eu disse que sim. Demos um beijinho. “Já somos namorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

218

oficialmente” (risos). Foi o primeiro beijo e foi importante (risos). Há aquela 
curiosidade... (risos). Superou as minhas expectativas... (risos). 

Sei que houve ali um momento, nas férias de Verão, em que eu fui para o Algarve, com 
o meu pai e com os meus irmãos e, então, ele começou a dizer que eu, no Algarve, ia ter 
um outro namorado. Depois, mandou um recado e fez-me crer que andava também com 
uma menina qualquer, lá em Parede. Então, foi um bocado confuso quando eu cheguei 
de férias. Ele começou a embirrar que eu estava com uma roupa nova. Tivemos assim 
uma briga, quando regressei do Algarve: “Ah, vens com roupa nova!? Eu sei que 
andaste com alguém, vieram-me contar.” Era mentira. Sei que namorámos mais um 
tempo e depois a coisa acabou. Talvez quisesse que a coisa durasse mais tempo, era o 
primeiro namorado. Não me lembro de ter expectativa alguma, de pensar “este vai ser o 
meu marido” ou “quero casar”.  

Mas foi importante, no sentido de descobrir o que é que é ter um namorado, como é que 
isto funciona. Um bocado essa curiosidade e aquele sentimento diferente: de repente 
gostar de alguém. Lembro-me de querer que todas as combinações dessem para estar o 
máximo de tempo possível com ele. Mas sempre com amigos à volta. Nunca houve 
aquela coisa de exclusivo, só os dois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só com a minha relação actual é que tive o pensamento de ter encontrado o amor da 
minha vida (risos). Já estou com o Augusto há 19 anos, é muito tempo. Já tivemos 
separados pelo meio, quando a Francisca era pequena e já tivemos as nossas histórias 
paralelas, como qualquer casal que está junto há tantos anos. Mas, quando começámos 
a andar, acho que...Isto tem a ver com as minhas crenças de acreditar um pouco em 
“almas gémeas”, de alguma forma, em vidas passadas. Não sei, é quase inexplicável, é 
muito forte. Quando senti que estávamos juntos, de alguma forma, tinha a sensação que 
sempre soube que era ele. Eu não sei explicar muito bem isto. É complicado, mas 
sempre tive esta sensação. Eu conheço o Augusto desde miúda porque ele era colega do 
meu irmão, mas nunca tivemos relação nenhuma porque ele era amigo do meu irmão. 
Era mais novo, era o baterista lá da banda. Eu era a irmã mais velha, era assim que ele 
me via e um dia, de repente, houve um “clic” qualquer... Encontrámo-nos mais vezes e 
houve ali qualquer coisa que nos fez querer estar mais juntos e... Eu tinha 22 e o André 
21, ele é mais novo um ano do que eu.  

Namoramos até hoje (risos). Nós não somos casados, ou seja, namorámos e vivemos 
juntos. Passávamos a namorar mas, rapidamente estávamos a viver em Lisboa. 
Começámos a partilhar casa, não a 100% porque a casa era muito pequenina, ou seja, 
ele não consegui ter lá todas as coisas dele. Portanto, vinha muito à casa dos pais, mas 
passávamos a maior parte do tempo juntos. Acho que durante um ano e pouco, que foi o 
tempo que eu tive ainda na minha mãe, ele basicamente estava sempre ali, ou eu em 
casa dos pais dele. Mas, em casa dos pais dele era mais complicado porque a mãe dele 
chateava-nos imenso (risos). Não era nada liberal como a minha mãe. 

Quando começámos a namorar, acreditava e sentia que era uma coisa tão forte dos dois 
lados. Sentia que havia uma disposição mútua para lutar para que a coisa se 
encaminhasse. Ao mesmo tempo era tão natural, na minha cabeça…Não consigo 
imaginar que isso não fosse acontecer e ele também não. Depois, percebemos isso mais 
tarde, em conversa, obviamente. Se fosse só um a levar numa direcção e outro, noutra 
direcção, não íamos a lado nenhum... Quando a coisa aconteceu, foi muito nítido esse 
desejo e essa sensação, que sim era esta a pessoa com queria ficar. 

Eu não sei explicar isto muito bem. Era o quase “eu sempre soube”. E houve ali um 
momento que eu sempre soube que ia ser assim e ainda não andava com ele. É um 
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bocado estranho ao mesmo tempo, não sei explicar muito bem. Houve uma grande 
paixão inicial, dos dois, completamente. 

Lembro-me do primeiro beijo então, não me lembro! (risos) O primeiro beijo foi no 
aniversário do meu irmão, na casa da minha mãe. Estava quase a adormecer e já não sei 
porquê, mas ele foi ao meu quarto, foi lá buscar qualquer coisa. Pelo caminho 
aproveitou e deu-me um beijo e eu retribui o beijo (risos). Esse momento tem menos 
importância do que possa parecer. Foi ao fim da festa. Estávamos todos um pouco com 
os copos. Retribui o beijo, mas acho que não liguei muito aquilo. A coisa passou. 
Depois, no dia a seguir, é que sim, é que a coisa... Resolvemos ir sair e estivemos toda a 
noite a conversar sem um único beijo, mas a noite toda. E, na verdade, o primeiro beijo 
que teve assim mais significado foi depois dessa noite toda a conversar e de estarmos 
juntos. O outro foi assim quase brincadeira, nem sei explicar muito bem. Não teve de 
facto assim grande significado. O outro é que sim. 

Atraiu-me a forma como nós conversávamos. Tínhamos uma facilidade enorme em 
comunicar um com o outro. Foi a coisa mais forte. Mas não foi amor à primeira vista, 
eu conhecia-o desde miúda. Amor à primeira vista, não acredito. Acredito na atracção à 
primeira vista. 

O amor é uma coisa enorme (risos). Envolve imensas coisas. Amor é amor, ou seja, o 
amor que tu sentes por um filho ou por alguém, na sua essência é sempre amor. É óbvio 
que, num casal, leva a outras coisas. Com filhos é outra coisa diferente. Acho que são 
derivados das relações. É difícil definir. Não consigo definir. 

Juntos, já estamos há muito tempo. Ele estava, na altura, no Chapitô, a ensaiar uma 
peça qualquer e tocava saxofone. Ele estava muitas vezes lá perto e falávamos imenso. 
Chegávamos a passar o dia inteiro juntos e depois, em casa, falávamos ao telefone. 
Andámos ali uns tempos que parecíamos uns tontinhos, não sabíamos o que se estava a 
passar connosco. Sei que nos apetecia imenso falar um com o outro. Passávamos a vida 
nisso. Aquela coisa que a gente faz com as amigas, às vezes, quando temos 14 ou 15 
anos. Assim estávamos nós.  

Depois, houve a decisão de vivermos juntos. Durante 5 anos, estivemos numa casa 
minúscula sem espaço para as coisas dele. Era na Bica, numa casa que era minha. E 
decidimos arranjar uma casa maior. Quer dizer, não fazia mesmo sentido. Estamos há 
14 anos nesta casa. Escolhemos juntos a casa e preparamos os dois. Comprámos as 
coisas. Escolhemos juntos as coisas para a casa. 

Nunca quis casar. Isto desde cedo, desde muito miúda. Acho que me desencantei logo 
com a história do casamento, quando os meus pais se divorciaram. Lembro-me de ter 
pensado”Mas que raio?” Depois, para mim, passou a ser um papel, um papel que se 
assina. Acho que sempre entendi a coisa como: “não, compromisso entre duas pessoas é 
o que vale, não é um papel que vai alterar isto”. E depois, aquela parte da festa, do 
vestido de noiva, nunca me atraiu nada, nada mesmo. Se calhar porque sempre esteve 
ligado aos valores da religião católica, pelo menos no círculo que me rodeava e eu era 
completamente “anti”. Sempre fui obrigada a ir à missa e cheguei a uma altura em que a 
rebeldia era total: “não, não quero saber disto para nada”. O Augusto também não, para 
ele é mais um papel. Noto que foi uma questão que nunca se colocou. Falámos sobre 
ela, mas sempre para desconstruí-la. Nós falávamos dela basicamente porque o meu pai 
me perguntou, os pais dele perguntavam. Estão a viver juntos: “então, não casam?” 

O meu pai pressionou para casarmos e a minha madrasta também. E os pais dele 
também pressionaram um bocadinho com ele. Mas rapidamente perceberam. Voltaram a 
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pressionar quando a Francisca nasceu. “Então, a escola, a menina, vocês não são 
casados?” “Não quero nem saber.” Antes, havia infantários que não aceitavam crianças 
de pais que não fossem casados. 

A cumplicidade e a amizade que nós temos um com o outro é a base da nossa relação e 
eu digo isto porque já houve alturas em que eu me questionei se havia amor ou não 
entre nós. Porque são tantos anos que, às vezes, não é fácil nós percebermos. Quando 
nos separámos foi também por causa disso. Chegámos a um ponto que: “será que nos 
amamos mesmo ou isto já só é amizade e o hábito?” E tivemos 2 anos separados e, 
depois, chegou a um ponto que regressámos. Mas, é curioso que depois disso acontecer 
(acho que nunca tive esta conversa com o Augusto, mas se calhar é interessante tê-la), 
há momentos em que vem essa pergunta à cabeça: “será que?”. Às vezes, são momentos 
em que estamos mais cansados, ou mais afastados, por questões de trabalho. Enfim, 
pelo dia-a-dia, pelas rotinas... Mas também não surge todos os dias, a toda a hora.  

Eu acho que a base da relação, depois destes anos todos, é obviamente o respeito 
enorme que temos um pelo outro, a amizade enorme e há amor, no meio disto tudo, 
como é óbvio. Por mais que ele possa aparecer com um ponto de interrogação: “será 
que ainda é? Ou não é?” Mas, isso também tem a ver com o factor paixão - aquele 
fervilhar que a gente já não sente. Tem momentos em que ela reacende, de alguma 
forma. Mas, acho que a grande base é isso: essa forte amizade e respeito, ter confiança 
um no outro. São muitos anos, já nos conhecemos muito bem um ao outro. Acho que, 
às vezes, são coisas tão simples como ter tempo de beber um copo de vinho e estar a 
conversar, por exemplo. Às vezes, é mesmo o factor tempo, disponibilidade, no meio 
das correrias todas. Outras vezes, é alguma parvoíce que a gente faz e, de repente, 
estamos a rir. Acho que são várias coisas que fazem reacender. 

Não sei se estou apaixonada, ou seja, o estatuto de estar apaixonada é uma coisa que é 
muito de princípio de relação. Se me perguntares se temos momentos apaixonados, eu 
digo que temos. Se me perguntares se estou apaixonada por ele, não sei. No geral, acho 
que não consigo dizer que sim. Acho que, quando estamos apaixonados, pensamos 
constantemente na pessoa, estamos sempre ali. São estados que não duram muito 
tempo. Acho que a nossa cabeça não aguenta estar nesse estado durante anos, anos e 
anos. Infelizmente. Não fazias mais nada, acho eu (risos).  

A fidelidade é um tema um pouco escorregadio, é um tema que pode ter várias 
interpretações possíveis. Mas aquilo que eu sinto (e acho que com ele se passou o 
mesmo), as histórias paralelas que já tivemos não interferiram na nossa relação, ou seja, 
aconteceram por uma razão ou por outra, exteriores à nossa relação. Não interferiram, 
no sentido de a porem em causa, ou de serem um escape. Aconteceram. Não é um 
hábito, que eu saiba (risos). Falo por mim, não é? (risos) 

Imagino-me a envelhecer com o Augusto. Já estamos a envelhecer de alguma forma... 
Sinto que é a pessoa que me vai acompanhar para o resto da minha vida. Não tenho 
dúvidas sobre isso. Tudo pode acontecer, mas, neste momento, é isto que eu sinto. Acho 
que, principalmente, de termos passado por aquilo que passámos, de nos termos 
separado e depois voltado. 

Já tínhamos a Francisca pequenina, tinha 2 anos. Foi muito complicado para ela. Foi a 
dúvida de existir ainda sentimento. Acho que, quando a Francisca nasceu, aconteceu 
uma coisa que é muito frequente acontecer aos casais. De repente, concentra-se tudo no 
bebé e esquecem-se que são um casal. Basicamente isso aconteceu. Esquecemo-nos de 
nós e a coisa foi por esse caminho. Eu já pensava: “quero-me separar”, mas não tinha 
coragem de dizer. O Augusto pensava o mesmo. Até que ele teve coragem de dizer e eu 
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disse: “eu também”. De repente, ficámos com dúvidas, chegou ao ponto de ficarmos 
com dúvidas. Foi difícil, foi complicado gerir as emoções todas e pensar: “vou ficar 
sozinha”, tive medo de ficar sozinha “como é que eu vou ficar sozinha?”. Estar muitos 
anos com uma pessoa e de repente...Assustou-me. Pelas duas: pela Francisca, mas 
também por mim porque pensava “A Francisca cresce, vai à vida dela...”. Ao mesmo 
tempo, foi um processo muito importante. Foi doloroso ao princípio. Houve coisas a 
gerir, connosco próprios e com a Francisca, mas o facto de termos conseguido manter a 
amizade, ou seja, não deixar cair que a relação chegasse a um ponto de agressão, de não 
retorno, isso foi super importante, quer para a Francisca, quer para nós. Conseguimos 
manter sempre o diálogo. No dia em que conversámos sobre isso e resolvemos: “vamo-
nos separar”, fomos ao cinema à meia-noite. E no dia a seguir fomos almoçar. É um 
processo difícil. Já havia a certeza, mas é doloroso. É a ter a certeza que o outro está 
bem para ficar sozinho. E isso é complicado.  

Mas foi super importante para cada um de nós: redescobrir o seu espaço, descobrir-se 
de alguma forma. Porque de repente tínhamos uma filha e cresces de uma forma. De 
repente, temos um bebé pequeno e desligas-te um bocadinho da vida social. E vou 
pensar: “E, agora, estar sozinha? Já não estou com eles há tanto tempo, será que agora 
eles me vão querer?” Aparecem estas dúvidas. E isto foi bom. Recuperar isso e 
perceber: “não, as pessoas estão lá, os verdadeiros amigos, continuam lá”. As pessoas 
que gostam imenso de ti, perceber que tu te afastaste por alguma razão, mas não te 
julgam por isso, nem deixam de ser teus amigos. Houve uma série de coisas que foram 
importantes, que nos fizeram crescer enquanto pessoas, que fizeram crescer a relação 
também, quando voltámos a estar juntos. Não me perguntes como é que voltámos a 
estar juntos... Eu já não estava nem aí e entretanto... Eu gostava do Augusto à mesma, 
sentia que gostava de voltar a estar com ele... Mas já tinha entrado num processo de 
aceitar estar sozinha, estar na “minha onda”, tranquila. E estava tão distraída que não 
percebi que ele estava a tentar aproximar-se. Estava tão distraída que foi preciso quase 
ele abanar-me (risos). A sério, estava mesmo... Eu estava de férias com a Francisca, na 
Arrábida, na casa de uma amiga e eu nem percebi por que é que ele queria passar férias 
connosco... Disse-me: “vou aí ter, vou passar férias com vocês” e eu: “está bem”. Fui 
sair com amigos e ele estava a desesperar porque percebeu que eu não estava a perceber 
(risos). Eu meti na minha cabeça que, se algum dia, tivesse que acontecer, acontecia. 
Tinha medo de estar a criar expectativas. Nesses dois anos, tive um namorado e um flirt  
e acho que isso também mexeu com o André. E ele também. Houve uma altura que ele 
disse que estava apaixonado e fez-me imensa confusão. E acho que estas coisas todas 
foram importantes para percebermos, de facto, o que sentíamos um pelo outro, para 
percebermos uma série de coisas em nós e em relação a nós. Mas eu estava mesmo 
distraída (risos). 

Ele chegou lá, às férias e tivemos lá vários dias sem ele dizer nada. Eu ia sair e voltava 
às 4, 5 da manhã. Umas vezes, eu dizia: “já que estás cá, vou a Lisboa amanhã e volto 
depois.”. Depois, chegou a uma noite... Há uma história do nosso início, que foi aquela 
noite que tivemos toda a noite a conversar e ele uma vez disse-me “lembras-te daquela 
noite? Foi um teste!” E eu: “como assim, um teste?” “Eu tive a experimentar-te a noite 
toda sem te dar um beijo para ver se tu te aguentavas à bronca e se tu aguentasses, é 
porque gostavas de mim (risos). Assim, na brincadeira. Mas estávamos lá na Arrábida e 
eu cheguei a uma altura que eu dizia: “já não te posso ouvir” porque ele estava a insistir 
numa conversa, dos tarots, da astrologia. “ Eh pá, estás a dar-me seca!” e ele 
continuava: “já chega!” E disse: “isto, não te faz lembrar nada?” Foi aí que percebeu 
que eu estava completamente distraída e depois foi um bocado surpresa e tive uma 
reacção um bocado curiosa… Foi de medo: “agora que eu estou estável, que estou tão 
sossegada, vens destabilizar-me?” (risos) Foi assim a minha primeira reacção, com 
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medo, com receio. Conversámos muito sobre isso, obviamente. Principalmente porque 
temos uma filha, porque, quando há miúdos envolvidos, são sempre mais delicadas. Foi 
uma decisão ponderada. Para mim, fazia sentido que fosse, não podíamos correr o risco 
de ali a um ano nos estarmos a separar outra vez. Nem para nós era bom, nem para a 
Francisca, que tinha 4 anos na altura. 

Senti que era sincero. Também já nos conhecemos bem. Mas questionei bastante antes 
de darmos o passo de voltarmos a estar juntos na mesma casa. Isto foi nas férias, ainda 
demorou um bocado antes de ele voltar. Não foi logo. 

Voltámos a namorar. Quer dizer, não houve aquele ritual de sairmos. Ele sempre veio cá 
a casa, mesmo quando estivemos separados. Vinha quase todos os dias ver a Francisca. 
Quando ela estava doente, ficava cá a dormir. Tivemos separados mas, muito próximos. 
Ele começou a ficar de vez em quando, começou a ficar mais, e mais, e mais. Acabou 
por ser um retornar lentamente, acho que também um bocado para…Como a Francisca 
estava habituada a que ele, de vez em quando, ficasse, houve ali uma fase que não 
percebeu muito bem. Houve uma fase que ele precisou de ficar uma vez por semana em 
casa dos pais por causa do estúdio. À Francisca, fazia imensa confusão: “O pai volta?” 
Essa parte foi terrível. Às vezes, ele ainda fica lá a dormir por causa do trabalho. Não 
me incomoda nada, nem sequer penso se está ou não está; nem telefono a saber. É 
assim. Mas à Francisca fazia e quando ouvia SMS no telefone, ia ver o que é que era. 
Mesmo sem saber ler, controlava o telefone dele. Isto na fase em que ele voltou para 
casa. Não sei qual é a relação com os SMS, tinha 2 anos. Quando nós nos separámos 
não teve a ver com nenhuns casos “extra”...  

Voltei a sentir-me apaixonada. 

Antes de conhecer o Augusto, tinha o receio de ficar sozinha. Houve uma altura em que 
não tive namorado durante imenso tempo. Irritava-me aquelas coisas passageiras, que 
não diziam nada. Já as tinha tido e não... Cheguei a uma fase que sentia que precisava 
de ter alguém... Um companheiro a sério. Nunca mais aparecia. Houve uma altura que 
eu lembro-me de pensar: “Será que vou ficar sozinha?” Fazia-me uma certa confusão. 
Não chegava a angústia profunda, mas questionava-me: “deve ser um bocado estranho, 
não sei se quero, não sei se gosto”. É bom partilharmos, termos um companheiro para 
partilhar as coisas. Hoje, já vejo a coisa de outra forma. Acho que é pela experiência 
que passei, o termos ficado dois anos separados. Foi complicado, mas foi importante 
também para perceber que sabemos lidar com a situação. Já não se tornou tão 
assustador: o estar sozinha... 

Espero “nada” e “tudo” desta relação (risos). Acho que, acima de tudo, espero aquilo 
que tem sido a nossa relação: respeito, acima de tudo. Acho que respeito é a coisa mais 
essencial. Quando digo respeito, isto engloba uma série de coisas. É termos muito 
respeito um pelo outro, enquanto pessoas; a preservação do espaço da intimidade de 
cada um; o perceber quando estamos a invadir ou não estamos. Acho que isto é muito 
essencial, para mim e para ele também é. Acho que é o que eu espero, que ele consiga 
continuar amanhã, esse tipo de respeito. 

Sentir que, quando preciso do apoio dele, ele está lá. Isso é fundamental. Sentir o 
respeito pelo meu espaço, ou seja, há alturas que eu preciso de estar mais comigo, 
menos comunicativa, em que me apetece menos de estar com ele. Preciso de estar mais 
comigo e ele dá-me esse espaço e não questiona. Não questiona muito, não questiona 
mesmo nada e isso para mim é fundamental. 

Sou um bocadinho romântica (risos). Acho que gosto de uma surpresa de vez em 
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quando. De um acto carinhoso, tem a ver com os afectos. Não tem a ver com aqueles 
clichés. De receber flores, etc. Não sou de demasiados floreados. Não somos os dois 
muito virados para… Mas, nunca fomos desde o início. Não que houvesse no início e 
depois deixa de ser. Nunca fomos desde o início de oferecer flores, por exemplo (risos). 
Nunca me ofereceu flores (risos). Já me ofereceu um anel (risos), mas foi de prenda de 
anos. Nunca me escreveu poemas (risos). Escreveu-me cartas quando estava na tropa, 
coitadinho (risos). Estava lá desesperado. Foi mesmo no início. Na verdade, não 
estávamos muito tempo longe um do outro. Ele estava em Mafra, vinha quase todos os 
fins-de-semana (risos). Às vezes, vinha durante a semana, à noite. Quando não tinha 
serviço à noite, pisgava-se. Às vezes, eu até ligava para dizer que ele estava com uma 
intoxicação alimentar. Essas cartas eram importantes, mas quase de brincadeira. Nem 
sequer eram aquelas cartas de amor. Ele estava, às vezes, de serviço e não tinha o que 
fazer… Começava a disparatar para o papel, a fazer desenhos e depois mandava-me. E 
ainda tenho lá guardadas algumas, são super engraçadas, em que ele, nitidamente, 
estava furioso de estar ali, entediado por não ter nada que fazer. 

Temos momentos que sabemos aproveitar que servem para alimentar a relação. Surgem 
muitas vezes naturalmente e a maior parte deles é uma boa conversa e um bom copo de 
vinho. Ele continua a fazer-me sentir especial, das mais variadas formas. Pela forma 
como ele me trata, a forma como estamos juntos. É uma coisa que se sente: aquela 
pessoa gosta de ti, te respeita... Em pequenas coisas do dia-a-dia, o evitar 
constantemente coisas muito superficiais. A atenção, dá-me muita atenção. Não lhe 
passa ao lado como é que eu estou, como é que eu deixo de estar e eu sinto isso no mais 
ou menos espaço que ele me dá. E acho que é recíproco. Funcionamos os dois dessa 
forma. 

O que nos une é o nosso amor. Não há nada que nos separa, se não estávamos separados 
(risos). No essencial, temos um caminho de vida muito parecido. Basicamente, 
partilhamos os mesmos valores e princípios, que são coisas fundamentais. E temos, 
naturalmente, gostos e maneiras de estar diferentes, mas há esse espaço, de sermos 
diferentes e respeita-se isso. Nunca houve uma tentativa de mudar o outro, para o 
moldar, como às vezes observo nalguns casais. Nunca existiu isso, entre nós, e acho que 
isso é o pior para uma relação porque, chega a uma determinada altura, a pessoa, que 
está a ser moldada, diz: “chega!” Neste momento, só mudaria o termos mais tempo. 
Temos estado, os dois, com muito trabalho e temos estado muito pouco. Mas também 
são fases, tem a ver com as nossas profissões. 

O amor só por si, não chega. É a base, mas não chega. É preciso entenderem-se, 
compreenderem-se, respeitarem-se. A gente vê pessoas que se amam e que não 
conseguem estar juntos. Tem que haver uma base de entendimento, conversa, 
comunicação, acima de tudo. E cedência, negociação, principalmente nas coisas 
práticas, do dia-a-dia. São coisas que, quando não correm bem, começam a desgastar. 

Há uma grande partilha. Até a Francisca nascer, havia muitas coisas que o Augusto não 
fazia. Depois mudou. Algumas coisas incomodavam, por exemplo, não lavava a loiça e 
deixava a loiça espalhada por todo o lado. E eu comecei a fazer o mesmo e ele percebeu 
que era incomodativo. Hoje, é ele, muitas vezes, que me diz para não deixar a loiça por 
lavar (risos). Há coisas que ele não gosta de fazer. Não gosta de cozinhar e eu percebo, 
também não insisto. Mas, todas as manhãs ele lava a loiça que fica do jantar. E 
partilhamos: aspira, lava. E com a Francisca há mesmo uma partilha a 100%. Sempre 
houve desde que ela nasceu e mesmo quando estivemos separados. Nunca foi preciso 
sequer discutir o assunto “Francisca”. Sempre foi pacífico, sempre conseguimos gerir as 
coisas. Se não fosse assim, poderia haver algumas chatices, são coisas que interferem 
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muito. Se fica só de um lado, a dada altura, cria-se um esgotamento e frustração. E 
salta, a dada altura. E houve alturas em que o Augusto estava com tanto trabalho que 
não conseguia ajudar e eu sentia esse peso. Lembro-me de desatinar com isso. Mesmo 
percebendo que não era o habitual. Também já aconteceu o inverso e ele também sentiu 
esse peso, mas é bom para darmos valor. Por isso, neste momento, há essa partilha. Ele 
é que vai buscar a Francisca todos os dias à escola porque eu não posso. Isso aconteceu-
me alguns anos e agora está o inverso e vamos regulando da melhor forma. O que nos 
une é o amor e a amizade. 

A sexualidade é algo que é importante, é fundamental. Sem ser o mais importante de 
tudo, mas claro que sim. 

As coisas vão mudando. Até porque há uma série de coisas que se vão conseguindo ao 
longo do caminho, como ter filhos, etc. No início, há uma certa insegurança porque não 
nos conhecemos ainda bem. Acho que, neste momento, há uma série de coisas que, 
apesar de nunca serem dados adquiridos porque as coisas podem mudar, já não se 
colocam. Por exemplo, a confiança um no outro. Há já uma base de confiança grande. 
Já nos conhecemos muito bem, já sabemos quando alguma coisa não está bem. Nesse 
aspecto, há uma evolução.  

As expectativas são, hoje, conseguir manter uma relação o mais saudável possível. No 
início, também havia uma outra preocupação: a perspectiva de que as coisas corressem 
bem, de partilhar uma casa, de não desiludir. Apesar de ter tido sempre a postura de ser 
o que sou. Nunca tive a postura de mostrar aquilo que não sou. Tento ser o mais 
transparente possível. Até porque criar falsas expectativas na relação é o pior que pode 
haver. E, nesse aspecto, sempre fomos muito transparentes um com o outro. E foi 
sempre a minha postura. 

Há imensas coisas que me fazem feliz. Para já, ter a relação que tenho e a família que 
tenho. É uma coisa que me faz feliz. O peso do lado afectivo na minha ida é enorme, 
uns 70% da minha vida. E depois, acho que fomos fazendo algumas escolhas, mais 
práticas, que nos dão alguma qualidade de vida. Obviamente, isso ajuda a sentires-te 
bem e a ser feliz. Por exemplo, termos uma casa num sítio sossegado, onde podemos ir 
levar a Francisca à escola. Vamos a pé para todo o lado, praticamente. Não temos 
aquele stress diário, de trânsito. São coisas que nos permitem ter mais tempo uns com 
os outros.  

Desejava desde pequenina ter filhos. Nunca me imaginei a não ter filhos. Lembro-me, 
desde cedo, desde a escola primária, desse desejo. Gostava de ter tido mais mas, agora 
já não. Quando tive a Francisca, pensei em ter mais. Mas, durante a gravidez da 
Francisca, tive um problema de fígado, que ela podia ter morrido durante a gravidez 
toda, mas eu só soube no fim. A médica calou-se porque não havia nada a fazer e eu 
ainda ficaria mais ansiosa. Depois, eu soube e eu perguntei se isso podia acontecer 
novamente e ela disse que era o mais provável. E eu pensei: “não aguento uma gravidez 
toda a pensar que o bebé pode morrer a qualquer momento”. É muito assustador. Mas 
tenho pena. Principalmente pela Francisca, por ser filha única porque é bom ter irmãos. 
E agora não me imagino... Não tenho a mesma “estaleca” para um bebé (risos). Já tenho 
43 anos e dar de mamar, mudar fraldas... E eu gosto de trabalhar. Se eu tivesse outro 
bebé, gostava de parar o mesmo tempo que parei quando nasceu a Francisca: 2 anos. 
Tive sorte, as coisas conjugaram-se para isso, financeiramente... 

Uma coisa que eu preciso é de trabalhar. E, como faço aquilo que gosto, para mim é 
essencial. Mas se não tiver o lado afectivo, é escusado. Tem um enorme peso. E acho 
que as coisas se equilibram, mas o lado afectivo é mais estrutural. O que é mais 
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importante para mim é a família. 

Também acho importante ter tempo para mim. Às vezes, saio sozinha, 2 ou 3 dias, fora 
de Lisboa. Uma coisa que nós não fazemos muito é sairmos os dois com o mesmo 
círculo de amigos. Mas sempre tivemos isto. Temos alguns amigos em comum, mas 
saímos muitas vezes separados. Acho que é mesmo muito importante. Acho que não 
conseguia de outra maneira. 

Não penso muito no futuro. Não sei. Lembro-me de já ter tido pensamentos, com força, 
mas há alguns anos atrás, agora confesso que não. Não sei se tem a ver com a minha 
profissão, a minha vivência e tudo junto, é provável. Não passa por receio, passa mais 
por sentir que não quero perder tempo com isso. Talvez possa haver um pouco de receio 
implícito nisso. Perspectivares ou sonhares com o que é que, daqui a 10 anos, queres 
para ti… Perspectivares isso de uma forma, e, depois, chegares lá e não ser nada 
daquilo, talvez seja uma defesa (risos). Mas não sei. Acho que a minha experiência já 
me disse que não vale a pena e talvez tenha a ver com a minha profissão. Nunca tive 
uma profissão estável, estou habituada a viver nesta incerteza. A muita gente faria 
confusão dizer que a partir de Dezembro se calhar o meu contrato acabou. Isto para 
muita gente é aflitivo. Eu tento não pensar, logo se vê. Não vai adiantar nada eu estar 
agora a pensar nisso, vou-me estar a chatear, não vou estar a desfrutar. Não vale a pena, 
passa um pouco por aí, deixar as coisas acontecerem. Acaba por ser uma forma de estar 
na vida. 

De alguma forma, sentirmo-nos bonitas é importante. Mas, não houve nenhuma altura 
em que assumiu mais importância, tem sido sempre constante. Não demoro demasiado 
tempo com isso. Gosto do essencial.  

 

 

Líamos imensas histórias à Francisca e inventávamos, tanto eu como o Augusto. Temos 
as coisas da Disney, apesar de não serem coisas que nós gostássemos muito. Nem eu 
nem o Augusto. Ela viu todos os filmes da Disney, a dada altura. Mas, livros, temos 
poucos.  

Nunca tive muito gosto em ler especificamente as princesas da Disney. Até há histórias 
que eu lhe li, da “Branca de Neve”, por exemplo, mas não da edição da Disney.  

Acho que são demasiado moralistas, estas são as minhas reticências em relação à 
Disney. De resto, acho que não lhe faz mal ouvir as histórias todas. Mas aí, a opção foi 
mais a minha forma de ver: evitar pegar nessas histórias para lhe ler. Ou seja, ela acaba 
por vê-las e por lê-las, pois tem acesso de outras formas. Não queremos restringir, não 
faz sentido, mas se formos a uma livraria ou à feira do livro, a opção entre uma “Branca 
de Neve” da Disney ou não da Disney, seria a da não Disney, Acaba por haver muitas 
coisas da Disney, a nível de leitura. Lemos um bocado variado, entre o que oferecem e 
aquilo que compramos. Chegou a fase em que ela é que escolhe. E sempre fomos 
imenso de inventar histórias, mas inventar mesmo “ao disparate”. O Augusto, de uma 
forma; e eu, de outra, um pouco ao sabor do que ela se estava a divertir.  

A Francisca pede mais coisas do fantástico, de fadas, apesar de achar que possa haver 
uma certa transposição também em relação às princesas. Já ouvi, várias vezes, dizer que 
gostava de ser uma fada mágica para poder fazer magia. De princesa, não tenho 
recordação disso. 
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Já lhe chamei princesa (risos). Mas acho que é mais no gozo. Quando ela está com 
muito mimo ou está a fazer alguma fita: “julgas que és alguma princesa?” É de ironia, 
de brincadeira (risos). 

O assunto “namorados” é um assunto que ela não gosta de tocar nada. Às vezes, 
pergunto, pico-a. Ela esquiva-se sempre da conversa ou diz: “não mãe, que disparate!” 
(risos). Assim como: ver beijos na televisão; agora já não vira a cara, mas houve uma 
fase que tapava ou virava a cara, não queria ver. Quando nós estamos perto, não sei 
como era, quando não estávamos. Aquela fase da vergonha, de estarmos a ver. Agora, já 
passou mais ou menos, ainda fica assim… Mas já não tapa a cara, já encara. Às vezes, 
ainda olho para ela e ela: “O que é que estás a olhar?” “Estava a ver se tapavas a cara!” 
“Não!” Não é de falar em namorados. 

Acho que, acima de tudo, espero que a Francisca esteja bem com alguém, seja quem 
for. Ser feliz é um bocado cliché, mas as expectativas são que ela tenha uma relação 
saudável com alguém. Não penso muito se vai casar ou não. Se calhar não penso por 
uma razão muito simples, que tem a ver com a minha forma de estar. Cada vez mais 
tento não pensar demasiado para a frente, porque não sei se vale a pena. É claro que há 
preocupações que surgem, que são de um futuro muito próximo: o facto de ela ir mudar 
de escola agora; a integração dela na nova escola; estar a entrar na pré-adolescência, 
mas tento não pensar demasiado no assunto. Tento viver o momento de agora. A pensar 
no futuro, acabamos por deixar passar este ao lado. Não sei se adianta muito. Tento 
tentar adoptar esta forma de estar e, cada vez mais, porque já percebi, ao longo destes 
anos, que as coisas são tão incertas, podem mudar tão radicalmente de um momento 
para o outro. E viver, seja a felicidade, seja o sofrimento por antecipação, acho que não 
é nada saudável. Descobri que esta é uma forma de aproveitar mais o “agora” e, em 
relação aos filhos, é um bocado complicado. Claro que queremos o melhor para eles e, 
portanto, isso eu sei: quero o melhor para ela e isso será também aquilo que ela quiser. 
Portanto, não me preocupa muito, se ela vai casar ou não. Ou seja, preocupa-me se ela 
não casar e for infeliz com isso, é um pensamento desagradável. Mas será que vale a 
pena pensar nisso? 

Brinco com ela sobre ter filhos, mas mais de boca para fora. Não é um pensamento, não 
penso mesmo. Se calhar é bom pensar… (risos). Não é uma preocupação, não é um 
pensamento que me ocorra. Já pensei mas não lhe dediquei muita atenção. 

Tento que ela seja o mais autónoma e liberta possível. Acima de tudo, tento que haja 
comunicação. Mas, às vezes, é inconsciente. Podemos reproduzir ideias muito 
subtilmente. Às vezes, é difícil não reproduzir. Eu vejo isso com a minha irmã. Ela tem 
um rapaz e adorava brincar com barbies. A minha irmã nunca lhe comprou uma barbie e 
não queria que ele brincasse com barbies. Ele chegava aqui a casa e ficava louco, 
passava horas com as barbies. Quando fazia birras, eu dava-lhe uma barbie e ele calava-
se. E eu disse à minha irmã que lhe ia oferecer uma barbie e ela: “não compres nada! 
Isso são brinquedos de menina!” E eu dizia: “não tem nada a ver!” É um fantasma 
muito grande. Dizia-lhe: “não é por isso que o faz ser ou não ser...”  

 

 

 

 


