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RESUMO 
 

 O objetivo deste artigo é descrever sucintamente certos episódios que com o passar dos anos, se 

tornaram para mim, pontos distintos da minha vida junto aos meus familiares, e que só agora 

consigo visualizar com outros olhos. Entender esta sucessão de fatores que levam membros de 

uma família a se distanciarem um dos outros, é antes de tudo um processo de imersão nas 

questões sócio-culturais que envolvem a história de cada uma dessas pessoas. Fazendo uma 

análise da história que envolve nossa vida, a partir da leitura de alguns antropólogos, podemos 

constatar que em todas as histórias temos vários conceitos antropológicos aplicáveis às mesmas, 

e é embasada em alguns deles que descrevo parte da história de minha família.  

 

Palavras-Chave: Família, sociedade, trabalho, educação, casamento. 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this article is to describe certain episodes that with passing of the years, 

if had become for me, distinct points of my life next to my familiar ones, and that now I 

only obtain to visualize with other eyes. To understand this succession of factors that 

take members of a family if to be separeted one of the others, is before everything a 

process of immersion in the sociocultural questions that involve the history of each one 

of these people. Making an analysis of the history that involves our life, from the 

reading of some anthropologists, we can evidence that in all histories we have some 

anthropologics concepts, applicable the same ones and is based in some of them that I 

describe part of the history of my family.   

 

Words-Key: Family, society, work, education, marriage. 
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O choque entre as culturas e como  podem unir ou afastar as pessoas, é que 

motivou minha escrita, que nada mais é do que um retrato do relacionamento familiar 

que marcou toda a minha vida. Saber-se discriminado pode ser muitas vezes uma forma 

de alavancar o nosso aprendizado e de assim poder livrar- dos preconceitos e 

discriminações advindos da falta de conhecimento. Para isso usei o estudo da  

subjetividade, que ao meu ver quando analisada de perto se torna talvez uma parte tão 

substancial de nossa vida que dela tiramos quase todos os nossos conceitos de situação 

no mundo, as relações de estar com o outro e de interagir dentro da sociedade.  

Refletindo sobre fatos subjetivos de minha infância, é que me vi analisando este 

transcorrer de anos e situações diversas junto à minha mãe e minha avó, e situando estas 

relações dentro das leituras que fiz, remeti as mesmas aos conceitos de cultura que 

Laraia (2001), tão bem explicita em sua obra. Repleto de simbolismos e marcas o tempo 

de nossos avós, é para nós de algum modo um tempo de recordações que embalamos na 

memória de acordo com nossa percepção de mundo, sentido de justiça e de 

enfrentamento de questões diversas. Boa parte de nossas vidas idealizamos um fazer 

diferente do que foi errado e de continuidade no que consideramos correto. Mas, a vida 

com suas redes e emaranhados acaba trazendo surpresas e nos leva a cometer erros, 

suscitar dúvidas e criar problemas que não temos como resolver e que se arrastam por 

toda nossa existência. Um desses problemas é o não entender o afastamento das 

pessoas, que se separam umas das outras, mesmo tendo laços familiares  próximos e  

fortes em algum ponto de suas vidas.  

Famílias de renome, quase sempre tornam-se objeto de estudo, mas se não tem 

notoriedade  apenas se tornam parte da  lembrança de alguns e seus fenônemos não 

serão parte de nenhum estudo antropológico, Laplantine (1985), muito bem explica este 

fato. Libertar-se de nossas raízes culturais é uma tarefa que requer muito mais que 

coragem, exige de nós um desprendimento total e uma negação a tudo aquilo que 

permeava o universo materno, saber transpor essa névoa que encobre nossos olhos é 

libertar-se do mundo de certezas que não admitem outras verdades, estar pronto para a 

difícil transposição da verdade de nossa família e construção da nossa continuidade, esta 

é uma das mais intrincadas partes em que passamos a ser atores e não mais 

espectadores. Saber a nossa história de vida e de como podemos situá-la em nossa nova 

visão de mundo, sem mágoas sem constrangimentos e sendo antes de tudo pessoas que 

admitem suas transgressões, suas definições sem embasamento em nada substancial, 

que agem assim apenas por que o outro fazia e assim deve permanecer. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

Página 3 
 

 Falar dessa transição cultural por que passamos, e de como ela influencia os 

nossos destinos e as nossas vidas é um dos principais pontos destacados no artigo em 

questão.   

 

 

Uma viagem ao passado 
 

Este relato faz parte da história de vida de minha avó e de minha mãe, e de como 

este relacionamento foi marcante em minha vida. Uma relação cheia de contrastes 

temporais e carregada de conceitos culturais onde a opinião da família desempenhava o 

papel fundamental nas questões gerais.  

Acredito ter sido esta obediência a minha avó, o principal  fator  de minha mãe 

ter sido uma pessoa amarga e infeliz, durante boa parte de sua vida, muito embora 

quando questionada sobre isto, ela sempre defendesse a mãe como uma pessoa que só 

queria o seu bem. Que bem era esse, eu só agora consigo visualizar, adentrando o 

mundo de concepções de minha avó, situando sua história de vida como via de 

entendimento para fatores que resultaram em muitos outros segmentos de minha própria 

vida. Sem me ater a grandes fatos, pois sendo nossa família de nenhum vulto social ou 

histórico, trato deste tema somente como objeto de estudo de relações familiares, sem 

pretensão de registro do mesmo dado a sua simplicidade. 

Dada a simplicidade do tema, é, portanto conveniente lembrar as palavras de 

Laplantine  sobre este estudo, se é que se pode chamá-lo assim: 

“Nessas condições, a vida cotidiana dos homens torna-se uma espécie de 

resíduo irrisório, a não ser em se tratando para o (historiador) da vida dos 

“grandes homens”. Os fenômenos sociais não escritos, não formalizados, não 

institucionalizados (isto é, na realidade, a maior parte de nossa existência) são 

então rejeitados para o registro inconsistente do “folclore”. ² 
 

Advinda de uma cultura onde permanecia ainda o regime do casamento onde o 

que prevalecia era a palavra dada e ponto final, minha avó casou-se com 12 anos e com 

13 já era mãe, por sorte casou-se com um homem de boa índole, que não a maltratava, e 

que sabia ler e escrever, coisa difícil naquela época, sendo este fato colaborador no 

envio dos filhos à escola. Mas, meu avô como contava a minha mãe, acabou sendo a 

figura dominada e minha avó tinha a última palavra nas decisões. Fortemente 

influenciada por minha bisavó, que era extremamente crédula em santos e mazelas, 

minha avó era extremamente supersticiosa e preconceituosa em relação a muitas 
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questões que envolviam conceitos de sociedade, ignorando tudo aquilo que estava além 

dos limites de sua rotina. 

 

Desprovidos de bens materiais, o casal trabalhava de sol a sol para sustentar a 

imensa prole que constituiu. Minha avó trabalhava na roça e  meu avô era carpinteiro, 

profissão que passou para quatro dos seus filhos. Minha mãe era a filha mais velha das 

mulheres, e ajudava desde os seis anos de idade,  nas tarefas da casa e no cuidado dos 

irmãos menores. Contava que foi a escola durante três meses e após esse período minha 

avó não permitiu mais que fosse, para que ajudasse em casa. Acreditava que não era 

necessário aprender as letras, pois iria se casar e cuidar da família. 

Minha mãe contava que  chorou muito, pois queria aprender as letras e as aprendeu 

sozinha, com muita dificuldade. Nunca freqüentou uma escola, aprendeu a costurar e 

bordava muito bem. Anos mais tarde falava sobre o fato com um grande pesar, mas 

sempre isentando minha avó de culpa por qualquer perda que possa ter tido em 

detrimento da aprendizagem. 

 

Casou-se muito cedo com um homem dezesseis anos mais velho que ela. 

Contava ela que quando o noivo chegava a sua casa, ela entrava para o quarto e de lá só 

saía quando ele ia embora. Dizia que ele queria casar-se com ela por pirraça, sabendo 

que ela não o suportava, mas era obrigada a aceitá-lo por causa dos pais. No dia de seu 

casamento, pediu ao pai que não realizasse o mesmo, e ele lhe disse que a festa já estava 

toda pronta (casei-me por alguns perus assados e um bando de frangos fritos - dizia ela). 

Casamento sem validade perante a lei, casavam só no religioso, isto quer dizer que 

minha mãe sempre foi solteira. O marido era irresponsável, jogador nas feiras de final 

de semana, portanto  ela tinha que trabalhar na costura e no roçado se quisesse uma 

roupa ou um calçado. Dessa união resultaram 5 filhos, dois faleceram nos primeiros dias 

de vida, vitimas da falta de atendimento médico em um local de difícil acesso no 

interior de Maceió.  Ainda muito jovem minha mãe era o típico exemplo de mulher 

submissa aos conceitos de cultura de sua sociedade. Respeitava os pais e o marido e 

vivia assim uma história de vida onde não havia espaço para realização pessoal. 

 

Após 3 anos de casada, minha mãe já havia perdido os dois primeiros filhos e o 

marido foi trabalhar na Bahia, na construção da hidrelétrica, deixou-a na casa dos meus 

avós e só retornou 3 anos depois. Minha mãe, era jovem e bonita, tinha 19 anos, e só 
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podia sair com meus tios, mesmo assim minha avó  era extremamente contra as danças, 

podendo apenas participar de dança de roda, onde não haveria contato físico tão 

próximo. Mesmo com toda esta restrição, conheceu um rapaz de família boa e 

trabalhador, por quem se apaixonou e que lhe propôs casamento oficial, mas minha avó 

lhe disse que se não esperasse a volta do marido, poderia considerá-la como morta e que 

não a procurasse nunca mais, que ela teria a rua como casa. Roberto Damatta, fala 

apropriadamente sobre isto  em: 

 

“vá para a rua!”ou “vá para o olho da rua!” Estas expressões denotam o 

rompimento violento com um grupo social, com o conseqüente isolamento do 

individuo, agora situando-se diante do mundo “do olho da rua’, isto é, de um 

ponto de vista totalmente impessoal e desumano”.³ 

  

Minha mãe, com medo de não mais estar no convívio da família, despachou o 

moço e esperou o marido. Quando o mesmo regressa, volta sem dinheiro e com uma 

esterilidade temporária causada por alguma doença e que faz com que minha mãe fique 

mais um bom tempo sem filhos, ela retornou a sua casa e continuou infeliz com o 

marido. Depois de alguns anos nascem meus irmãos que vão ser de alguma forma o 

consolo dela, pois a tristeza da vida é amenizada pelas crianças. 

Moram um tempo em Paulo Afonso, retornam à Alagoas, e o marido viaja para 

trabalhar em outro local deixando-a grávida, na casa de meus avós. Morre meu avô, 

meus tios que já estão morando no Rio de Janeiro, decidem levar o restante da família 

embora. Neste ínterim minha mãe já estava com minha irmã recém-nascida, e o marido 

não aparece nem mesmo neste período. Quando a família realmente decide ir embora, 

os irmãos decidem levá-la, no que minha avó já não discorda, visto o abandono em que 

 o marido a deixava.  

 

A longa viagem no Pau de Arara 

 

Minha mãe viaja com dois meninos pequenos e um bebe doente, num caminhão, 

durante dias. Chegando ao Rio de Janeiro, a família é instalada em uma casa pequena, e 

todos moram juntos, alguns trabalham,  minha avó estranha muito a nova cidade e os 

hábitos da mesma. O marido  de minha mãe não se manifesta em procurar a ela e aos 

filhos. Tudo é novo e difícil.  
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A responsável por todo serviço da casa fica sendo minha mãe, designação esta 

que prevalece por longos anos.  Quando minha irmã faz 7 anos, o pai vem do Nordeste 

para tentar levá-los de volta. Minha mãe sabendo da posição de machismo exacerbada, 

diz a ele que havia tido outro homem (o que não era verdade), e essa revelação o faz 

prontamente desistir de seu propósito de reconciliação. Os filhos não o reconhecem 

mais e minha irmã ao vê-lo fugia para baixo da mesa, segundo minha mãe. Ele vai 

embora, sem deixar nenhum tipo de ajuda financeira para os filhos. Minha mãe faz 

pequenos serviços de costura, meus irmãos fazem serviços domésticos em residências 

de pessoas de classe social melhor. 

A vida de uma mulher separada naquela época era dificílima, e minha mãe era 

ingênua apesar dos seus 38 anos. Conhece meu pai: um aproveitador boa pinta, mais 

novo que ela, que segundo ela, prometeu-lhe casamento. Todos são contra o 

relacionamento, assumindo uma posição protetora, tanto do lado dela, quanto do dele. 

Uma mulher separada, e com três filhos era demais para a família dele. E o 

envolvimento dela com um homem mais novo era inaceitável para meus tios e minha 

avó. 

Assim a história continuou às escondidas e o resultado foi meu nascimento, que 

como já havia sido profetizado, não teve pai para certidão de nascimento, nem para 

compra de latas de leite, nem para roupas, nem médicos, nem livros e nem presença em 

aniversários, comunhão, festas de escola, formaturas e apoio nos momentos necessários.  

Essas mulheres com seus estigmas de formação cultural fizeram de minha infância um 

somatório de longas brincadeiras solitárias, de medos, de ausências, e de necessidades.  

A rejeição de minha avó materna, talvez doesse mais em mim que a de meu pai, as 

tardes de domingo onde havia o banho das crianças (meus primos se reuniam na casa de 

minha avó), era para mim um  momento visível de rejeição. Eu tinha que esperar  minha 

mãe terminar as tarefas da cozinha e poder cuidar de mim, tarefa que minha avó jamais 

realizou.  

Minha avó morreu quando eu tinha sete anos, e minha, mãe nunca teve sequer 

um amigo do sexo masculino, durante toda a minha vida junto com ela, que dirá um 

namorado. Dizia com convicção que se dois não haviam sido bons, era melhor não 

tentar mais nenhum.  
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Tive  a oportunidade de vivenciar fatos que hoje consigo visualizar claramente 

como norteadores entre as classes sociais. Meu irmão morreu de infarto, após esperar 

durante três horas uma ambulância do SUS, quando eu tinha só 8 anos, e eu vi minha 

mãe presenciar a morte do filho e se enclausurar num mar de tristeza durante muitos 

anos. Ali estava clara a onipotência dos que podiam chamar o médico particular e 

internar o doente em pouco tempo. 

Minha mãe foi uma mulher que viveu e sofreu as conseqüências de uma 

sociedade machista e excludente, e nós, os filhos tivemos muitas lutas até chegar onde 

estamos. Hoje minha mãe já não está mais entre nós, mas viveu e viu nossas conquistas, 

nosso busca aguerrida por um chão, por uma realidade mais inclusiva, onde a nossa 

diversidade seja motivo de orgulho, onde a nossa etnia seja marca de nosso povo, e que 

a nossa religiosidade, seja ela num terreiro de candomblé, numa igreja católica ou num 

templo budista, seja de nossa conta, de nossa vontade. Viver em plenitude, sabendo que 

o passado é parte da nossa história e que todos temos a nossa história, e dela devemos 

lembrar e tirar grandes lições. 
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